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El consell de redacció de la revista La Farga, mitjançant aquest suple-
ment especial, vol retre un sincer tribut al qui en fora la seva ànima i co-
ordinador, en Ramon Torramadé, que ens va deixar el dia de Sant Jordi 
d’aquest 2010. Amb el mateix esperit de servei amb el qual ell va dirigir 
aquesta publicació, hem volgut que, lliurement, tothom que volgués ma-
nifestar un record o un pensament tingués un espai especial per fer-ho, 
en un format independent que puguem conservar com a record.
Aquest vol ser un homenatge senzill i popular, i tot i que segurament ell es 
mereixeria molt més, pensem que és el que més li hauria agradat. També 
volem agrair públicament les nombroses col·laboracions i mostres d’afecte 
rebudes, i esperem ser dignes tots plegats de les seves ensenyances.

Consell de Redacció

El Consell de Redacció agraeix en 
especial i públicament a la Impremta 
Pagès d’Anglès i família el patrocini 
d’aquest suplement de la revista La 
Farga, dedicada al que va ser el seu 
coordinador Ramon Torramadé.
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Detesta que el 
morir sigui ne-

goci. La mort, una 
de les empreses del 
capitalisme i, per 
descomptat, de la 
religió. Per això re-
fusa alimentar el di-
ner, i les creus. Parla 
clar i català: “A mi no 
em fa por la mort. 
Ells voldrien que tots 
fóssim mesells, que 
amaguéssim el cap 
sota l’ala. Utilitzen 
la por per treure’n 
profi t, els capellans, 
i també els polítics.” 
Amb la metgessa di-
aloguen sobre les in-
congruències que el 

testament vital planteja al dret de morir dignament, amb 
la mateixa generositat amb què a casa es debat qualse-
vol tema. 
De petita, un dels vespres d’hivern que l’acompanyo 
a buscar aigua a la font de Santa Anna, a Bescanó, li 
confesso que el cementiri del costat em fa basarda. Em 
dedica un somriure que regalima tendresa, amb la in-
eludible punta de sornegueria que el caracteritza, i em 
consola: “Si has de tenir por, tingues por dels vius, que 
els morts no et faran mai cap mal.” Segur que sí, que la 
por li fulmina l’espinada quan aquell vespre del 39, sol 
a casa amb el seu pare, la guàrdia civil es presenta per 
detenir el mestre d’Estanyol. Però en Ramon, encara un 
marrec, se l’empassa i pedala fi ns a Girona d’una tirada 
per alertar sa mare. Aleshores ja té clar que la por és 
mala consellera si t’immobilitza, si t’ofusca, si obstacu-
litza la lluita. 
Malgrat haver-les passat molt magres, les misèries no li 
amoixen l’esperit rebel ni el sentit de l’humor, que sovint 
verbalitza en forma d’ironia fi na. Encara amb en Franco 
fent estralls, en Ramon se’n va al registre civil a lega-
litzar en Roger. El funcionari, tant sí com no que s’ha 
d’inscriure en Roger com a Rogelio, que segons ell és 
la traducció al castellà. “Doncs mira –diu en Ramon fart 
de la fanfarroneria fatxa–, si el que vols és traduir Roger, 
posa-li Salmonete!” 
Mainada com som, no sempre copsem la subtilesa 
adulta, i un comentari espontani, sense mala intenció ni 
ànims de pedagogia, esdevé aprenentatge. Quan encara 
m’havia de posar de puntetes per arribar al calaix del pa, 
un dia, tancant-lo, m’hi enganxo els dits. Somiquejo com 
una bleda que m’he fet mal, encara amb els dits a dins. 
En Ramon aixeca el cap del diari, escolta les meves ex-
plicacions, i volent distreure’m de les llàgrimes, exclama: 
“A veure? Torna-hi, que no ho he vist!” Sapastre que sóc, 
hi torno. Però aquesta vegada no ploro, sinó que m’ado-

no que m’hi he ben lluït. 
És ràpid i no en deixa cap per verda. En Roger explica 
que, a l’entrevista per entrar al curs, li han preguntat per 
què vol estudiar electricitat. El pare salta: “Com que per 
què? No els ho has dit, tu? Perquè m’agrada enrampar-
me, home!”.
Posseeix la curiositat infrenable de la canalla, un cervell 
que bull d’inquietuds, i és tossut. Però també aprèn dels 
errors: un any anem a cal Magre i plantem 1.000 cebes; 
el següent, veient que fi ns i tot els veïns estan tips de 
cebes, en plantem 600; el tercer, reconeix que amb 300 
ja farem. Admirador franc de la natura, té un bon domini 
de la fauna i la fl ora que l’envolta, però en un moment 
donat s’entesta a ampliar horitzons en l’àmbit micològic, 
i amb metodologia i una guia, es dedica a aprofundir en 
l’estudi dels bolets comestibles que no coneix, sense es-
talviar-se el treball de camp de degustar-los. La Mília, 
que ve de bosc i sap que amb els bolets no s’hi juga, un 
bon dia es planta, li recorda que la pràctica és perillosa 
i, a tall d’ultimàtum, li etziba: “Si vols els cuino, però te’ls 
menges tu.” El pare abandona tals experiments un mal 
dia de vòmits i diarrea. 
En Ramon, en Mon, que li diu la Mília, sempre remena, 
no para, no té fronteres, i els fi lls grans de casa, la Nuri i 
en Manel, són sempre candidats, sovint involuntaris, per 
fer d’ajudant i aprenent, rol que amb el temps va passant 
de germà en germà. “Per ser fuster, primer has d’haver 
escombrat les serradures” és el principi. Autodidacte, o 
amb algun consell d’algú que és més erudit en la matè-
ria, aprèn el que calgui,. Llegeix quatre revistes alterna-
tives i et munta plaques tèrmiques que fan anar l’aigua 
calenta. A còpia d’aixecar el capó del Lada que ens dei-
xa sovint penjats a 
la carretera, acaba 
per conèixer cada 
racó del motor... i 
tots els mecànics 
del RAC. Un cop 
jubilat, s’engresca 
amb els ordinadors 
i internet amb l’ob-
jectiu de rellançar 
“La Farga”. S’em-
pesca una bicicleta 
que sura per peda-
lar per les aigües 
del Ter i l’Onyar, i 
una tarda de nave-
gació, ell i en Ros-
toll tornen xops fi ns 
al moll de l’os, con-
seqüència del pri-
mer intent –fallit– de 
convertir el gos en 
mariner. El pare no 
té aturador, i amb 
82 anys fets enca-
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ra et forada el garatge a cops 
d’escarpa i martell per descobrir 
d’on ve l’embús que inunda els 
baixos. Forada i torna a solcar 
els esbornacs tres vegades, fi ns 
que troba el tap.
Aquest és en Ramon, en Mon 
que estimem a casa. El saltenc, 
de la ceba, nascut a Santa Ma-
ría de Ribarredonda i durant un 
temps amb passaport veneçolà; 
l’home que creu en els humans 
malgrat reconèixer-ne la mes-
quinesa i la crueltat; l’anarquista 
que advoca per la desobedièn-
cia civil i la pròpia responsabi-
litat, i que considera l’educació 
l’eina indispensable perquè cap 
poble sigui esclau. El pare, el 

company, l’amic que, amb virtuts i defectes, batalla per 
un món més just amb la dialèctica sí, però primordial-
ment amb l’acció. L’independentista que vol una Cata-
lunya lliure. L’ebenista i fuster que un dia recull un arbre 
talat del carrer Sant Antoni i el treballa. En fa una talla 
en què es representa a si mateix assegut a la soca es-
capçada, rumiant, amb un llibre entre els dits, i després 
escriu: 

“Sóc fi ll de la terra i de les mans d’un artesà;
d’una soca de morera d’un carrer del Veïnat.
Si el passat és enyorança cal viure el present,
i continuar per la vida amb la set d’un aprenent.” 

Inequívoc i autèntic, en Torramadé. 

Eva Torramadé Hors

En Ramon Torramadé ens ha deixat. I ens ha deixat 
un dia on ningú espera que es precipiti un adéu per 

sempre, però que, quan passa i segons qui és qui de-
sapareix, t’adones que és just un moment especial per 
fer-ho: la Diada de Sant Jordi, la festivitat del patró de la 
nostra nació. 

En Ramon, malgrat 
no haver nascut a 
Salt i haver passat 
mitja vida a cavall 
entre Burgos i Vene-
çuela, estimava de 
cor aquesta terra. En 
les darreres dècades, 
Salt i el seu país ocu-
paven el seu món i ens 
costaria trobar millor 
català i saltenc adop-
tiu. Mostra d’aquesta 
estima no és altra que 
tot l’activisme desple-
gat en defensa de la 
seva terra. Ja sigui 
des del punt de vista 
associatiu, ja que fou 
membre de l’Associa-
ció de Veïns i el Con-
sell Municipal de Salt. 
Ja sigui des del punt 
de vista naturalista, ja 

que formà part en els últims anys del projecte “Rius” 
del Consell de la Gent Gran de Salt. Ja sigui des del 
punt de vista cultural, ja que durant molts anys formà 
part activament del consell de redacció de la revista La 
Farga. Ja sigui a nivell polític militant per Independents 
i aportant els darrers mesos la seva col·laboració en els 
actes de Salt Decideix, on fi ns i tot, previsor, va votar 
per anticipat. Sembla, doncs, que no es va deixar cap 
camp per cultivar.
La notícia de la mort d’en Ramon va córrer ràpid la 
Diada de Sant Jordi entre els saltencs i les saltenques 
que a primeres hores de la tarda treien el nas per les 
parades del passeig Ciutat de Girona. I és que a Salt 
tothom coneix/coneixia en Ramon. La notícia es rebia 
amb sorpresa perquè, malgrat la malaltia que els úl-
tims mesos l’assetjava, volia vèncer-la. Fins a l’últim 
moment, en Ramon no va parar ni un moment d’estar 
al peu del canó: anar a la biblioteca com el gran hu-
manista i autodidacta que era, la revista La Farga o el 
projecte Rius. 
L’any 2000 en Ramon Torramadé va ser distingit amb el 
premi Tres de març i l’any 2007 fou proclamat Fill Adop-
tiu de Salt. Aquestes distincions només són per a grans 
persones que generosament donen el seu temps i el seu 
treball pel bé del seu poble. En Ramon era un d’ells i ho 
serà sempre. Gràcies Ramon. Descansa en pau.
Salt, abril de 2010. 

Iolanda Pineda
Alcaldessa de Salt
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Recordat Ramon,
Serveixin aquests mots per agrair-te la gran tasca 

feta com a coordinador de la revista d’aquest Casal: “La 
Farga”.
Segurament al llarg dels anys que has passat en aques-
ta feina i amb nosaltres, te n’havies trobat de tots colors; 
algunes difi cultats resoltes amb el teu tarannà, i d’altres 
a base de la tossuderia pròpia del qui creu que té la raó, 
però sempre amb el voler de fer-ho bé i tirant del carro.
Espero i desitjo que des d’on siguis puguis arreglar mol-
tes coses que aquí no vas poder fer, o no et varen deixar, 
però sempre tindràs l’agraïment per tot el que vas treba-
llar i defensar.
Del teu amic i President del Casal de Jubilats,

Ezequiel Mir

M’he posat a pensar què puc escriure sobre en Ra-
mon que no estigui ja tot dit. Altres plomes han dei-

xat rius de tinta sobre la coherència manifesta en tots els 
àmbits, la lluita per les causes més difícils i la dedicació 
al poble, al país i a la cultura.
Finalment he decidit dedicar-te uns quants records com 
pinzellades que un pintor fa a l’iniciar un quadre. Els 
meus pares són fi lls d’Estanyol i sempre que han parlat 
del mestre, ho han fet amb un fons d’agraïment i d’admi-
ració. El mestre era el teu pare, bona persona, primer de 
tot,bon mestre de la república, però víctima d’un temps 
convuls Han passat massa anys sense fer justícia, la 
nostra memòria històrica és feble, molts sabem que tu 
vares lluitar per restituir el seu bon nom, 
A l’escola, segons em deien, eres molt llest, acabaves la 
feina ràpid, tant, que et donava temps d’estirar el llaç a 
la nena que tenies al davant, alguna vegada era la meva 
mare. Temps d’infància, feliços…. Una infància truncada 

Foto: Estanyol (Pere Magria)

massa d’hora, que et va marcar per sempre més.
Sovint el meu pare em deia: tot el que sé és gràcies al 
mestre d’Estanyol. Amb quin agraïment ho deia!!. Ell va 
quedar orfe de pare i mare, no anava a estudi, perquè 
als set anys ja havia d’anar al camp. Fou el mestre que, 
quan acabava l’estudi, el cridava per ensenyar-li de llegir 
i una mica d’escriure. 
Recordo aquella marxa pels masos d’Estanyol, no fa 
més de deu anys, recordant els noms de les cases, els 
llocs de la teva infància,…jo sé que et va deixar un re-
gust agredolç…

CarmeTorrent
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De vegades escriure és molt fàcil i còmode. I és veritat 
que les paraules canvien el món. Però l’acció és im-

prescindible. I en Ramon era un home d’acció. Una acció 
valenta i decidida, justa, una acció transformadora. Fill 
de les tragèdies del nostre país, va creure i treballar en 
la idea que un altre món i un altre Salt eren possibles. I 
ho va fer des de la generositat, sense ànims de promoció 
personal, fet que el converteix en un exemple per a molts 
que parlen en nom del poble.
El menys freqüent d’aquest món és viure. La gent simple-
ment existeix. Però de l’esperit de mestre heretat del seu 
pare, en Ramon ens va ensenyar que la vida té un sentit 
decent i valuós si aprenem a ser persones compromeses 
amb la pau, la justícia i la igualtat. Hem d’estar tristos pel 
que hem perdut, sense dubte. Però també joiosos pel 
que la seva existència ens ha signifi cat. A nivell personal 
les nostres estones de treball i conversa són precioses i 
entranyables. A nivell col·lectiu els saltencs hem d’estar 
contents i agraïts de la seva tasca memorable. Aquesta 
mena de pèrdues són sempre insubstituïbles, per nosal-
tres i pel nostre riu, els nostres arbres i animals, les nos-
tres plantes i pedres, pels nostres difícils carrers.
Gràcies. Mentre els que t’hem conegut i estimat visquem, 
viuràs en els nostres cors. En els nostres cors i en les 
nostres consciències. Ens continuaràs guiant i aconse-
llant com sempre, sense pretendre-ho, amb sensibilitat 
i senzillesa, sense por. Que no descansin els injustos. 
Que no descansin els mediocres, els nefastos, els mani-
puladors, els malversadors, els que malmeten el nostre 
entorn natural. Aquest és el millor dels homenatges. Com 

de la fusta que esculpies, de la mort fer-ne bellesa.
No per acabar, sinó per continuar, com tu voldries, em per-
meto manllevar a la meva manera unes paraules d’un es-
criptor qualsevol, uns mots que volen ser un desig de força 
i esperança en un món que gràcies a tu és més digne i tole-
rable, més amable. 
...penso en un home savi que va tenir el coratge i l’instint 
de virtut, penso en un home que va ser pur i valent enmig 
de la mediocritat, penso en un home que mirava el seu 
refl ex entristit i vell en el fi nestral que frega la nit, fi ns que 
lentament el refl ex es dissolia i al fi nestral hi apareixia un 
desert interminable i ardent i un soldat sol. 
...és un soldat jove, 
esparracat, polsós 
i anònim, que eri-
geix la seva bandera 
abolida, infi nitament 
minúscul en aquell 
mar fl amejant de sor-
ra eterna, un soldat 
que avança decidit 
cap endavant sense 
importar-li la difi cul-
tat i sense defallir, 
sempre que sigui 
cap endavant, cap 
endavant, cap en-
davant, sempre cap 
endavant.

Joan Corominas

El dia del cavaller Jordi, en Ramon passa a un nou 
destí com a soldat a la defensa del país. Un lloc pri-

vilegiat des d’una talaia de l’espai que pot observar els 
Països Catalans i els moviments dels enemics. Aquells 
que penetren una i altra vegada per a sotmetre la pàtria 
catalana. Malgrat que avui dia la conquesta no es porta 
a terme amb un gran desplegament de mitjans militars, 
sinó amb sofi sticats sistemes fi nancers i d’infraestructu-
res, que formen un teixit del territori fet amb fi ls francesos 
i espanyols entrellaçats, p.e., el pas del TAV sota la capi-
talitat de Catalunya i també per una altra ciutat sotmesa: 
Girona o la MAT…
Des d’aquesta nova posició, Ramon, la brillantor de la teva 
estrella servirà de guia a la col·lectivitat en lluita.
Per a tu Ramon, perquè no tinc cap mena de dubte que 
seguiràs desenvolupant la teva tasca de bon sentinella 
català et desitjo el millor en aquesta nova ocupació, i al-
hora faig precs i súpliques perquè no fallem cadascú en 
el nostre lloc de la milicia, perquè la victòria depèn de 
tots plegats.

 Agapit Alonso i Pont
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No és fàcil passar a lletres allò que sentim, no és fàcil 
explicar-ho i menys transmetre-ho.

En Ramon era ràpid, clar i sincer, sabent que allò que 
t’explicava ho feia perquè entenguessis la seva postura, 
els seus ideals tenien fonament i ell te’ls transmetia com 
un autèntic mestre.
Doncs sí, en Ramon per mi ha estat un gran mestre, en-
senyant-me a tenir una visió crítica de les coses, a no con-
formar-se davant d’una injustícia i a creure que amb bona 
voluntat i decisió les coses poden canviar, les coses poden 
ser millors en aquest món de desigualtats i injustícies.
En Ramon era del tipus de persona que s’ha de tenir a 
prop, que a través dels fets i les paraules expressava 
el malestar que teníem tots en general, ja sigui per la 
política del nostre poble o per la del nostre país. Ho feia 
conscient que les seves paraules no deixarien indiferent 
a ningú i que tard o d’hora hi hauria resposta.
Segurament ara, si veiés que li hem fet aquest petit ho-
menatge en forma de recull d’escrits, ens diria: –Sou be-
neits! No perdeu el temps amb mi i acabeu la revista! 
Que la Farga és el més important!
 Espero doncs que aquest munt de paraules no siguin un 
adéu, sinó un “a reveure”, ja que amb les teves lliçons, 
els teus consells, els teus escrits, la teva solidaritat i la 
teva personalitat has fet que encara siguis ben present 
en les nostres vides i en les de tot un poble.
El teu poble
Gràcies, Ramon! 

Anna Clarà

Recordo quan vaig començar a formar part d’aquesta 
revista, que un amic meu, saltenc, em preguntava 

si la Farga era “la revista aquella que la hi feia arribar 
l’home de la bicicleta a casa seva”.
No puc presumir de conèixer a fons en Ramon, però 
m’agradaria retre-li el meu petit homenatge i tornar-li el 
favor d’haver-me acollit dins de la redacció de la revista 
que, al cap i a la fi , era més seva que nostra.
Tampoc caldrà que recordem totes les condecoracions, 
actes i reivindicacions que va dur a terme per aconseguir 
que Salt fos com la coneixem i així alabar-ne les dese-
nes de qualitats de què disposava, però, en canvi, sí que 
m’agradaria que no quedessin en l’oblit aquelles petites 
coses que feien a en Ramon únic: el seu esperit lluitador; 
el bastó que l’acompanyava últimament; el seu petit hort; 
la mala relació que va establir, des de fa molt de temps, 
amb el pobre Judes...
Així doncs, si torno a trobar-me aquell amic de qui us 
parlava li recordaré, emocionat, que aquell senyor ja no 
li portarà la revista mai més a casa, però que l’ímpetu de 
l’home de la bicicleta hi continuarà present eternament.

Héctor Martínez



8

Benvolgut Ramon,
Sabia la teva trajectòria social, política, cultural, hu-

mana... la teva lluita pel que consideraves bo pel teu país 
i poble, bo per tots els ciutadans d’aquí i de fora; sabia 
la teva tossuderia per allò que creies just, sabia tantes 
coses bones de tu...et considerava “ important”; em sem-
blava que jo era poca cosa al teu costat, em feia un no 
sé què acostar-me a tu i parlar i escoltar-te, i aprendre 
de les teves vivències! Però un bon dia em vaig decidir, - 
ho recordes, Ramon?- ens vàrem conèixer al casal, i tu, 
com si em coneguessis de tota la vida!!!
Aquests últims mesos ens trobàvem a la redacció de la 
Farga, m’agradava sentir-te parlar, decidir, veure com (tot 
i la malaltia) seguies lluitant, “endreçant la casa” posant 
les coses al seu lloc. Com era de clar el teu pensament! i 
el “ teu saber fer”. 
 Recordo que un dia et vaig dir -“Ramon, com ho fas per 
ser tan lluitador?”-, i tu em vas contestar –“ai fi lleta, si 
només sóc jo”!- Amb aquest “només sóc jo” vaig enten-
dre aquesta humilitat que només la trobem en les “grans 
persones”, em vas recordar el fi lòsof grec Sòcrates quan 
deia el seu famós ”només sé que no sé res”, aquest pen-
sament només pot anar unit a persones excepcionals. 

Com excepcional eres 
tu. Penso i crec que la 
grandiositat del ser la 
trobem en els fets més 
senzills i més nobles.
Per anar acabant, Ci-
taré un proverbi africà 
que diu:”quan una per-
sona gran es mor, és 
com si es cremés una 
biblioteca”, i amb tu, la 
dita es compleix.
Ramon, ens queda-
rà per sempre més el 
perfum de la teva me-
mòria; un perfum que 
recordarem amb esti-
mació i respecte i que 
impregnarà per sempre 
la nostra ànima.

Júlia Pujolràs 
Casadevall

Ramon, jo tampoc vaig néixer a Salt!, però amb el 
pas del temps em sento com tu, un membre més 

d’aquest nostre tan divers i sofert poble.
Fa anys que et vaig descobrir pedalant eixerit i amb po-
sat seriós pels carrers de la vila, i et recordo present en 
molts actes i manifestacions: sempre a punt, compro-
mès, participatiu i per damunt de tot crític i reivindicatiu!
No vaig parlar amb tu, fi ns fa uns deu anys, quan amb 
el meu fi ll ens vàrem acostar a casa teva per lliurar-te 
un escrit per la revista La Farga. Ens vas rebre gen-
tilment i just al pas de la porta ja iniciàrem una fl uïda 
conversa. Va ser aleshores que ens vas parlar del teu 
ofi ci de fuster i ens mostrares satisfet les escultures que 
les teves mans, nervioses i destres, feien sorgir d’una 
simple branca o d’una soca. 
Ens vas sorprendre, Ramon! Posseïes el do de saber 
acaronar la fusta i modelar-la amb imaginació, creant un 
fantàstic món de belles formes i escaients fi gures. I des 
d’aquella tarda, pels de casa vas deixar de ser “l’avi de 
la bicicleta” per convertir-te en un veritable comunicador 
i artesà,“ l’avi artista” per sempre i entre nosaltres.
Més tard he pogut compartir amb tu els Consells de Re-
dacció de la Farga i conèixer de ben a prop el teu tarannà 
humà, refl exiu i lluitador... Ramon, procuraré no oblidar 
l’última conversa en el vestíbul del teatre, just després 
del lliurament dels premis Tres de Març, ja que la teva 
actitud sempre coherent no em va deixar de sorprendre.
I em voldria acomiadar, dedicant-te el títol de la secció 

mensual que ara escric a La Farga, i dir -te que et guar-
daré a la memòria com a model de persona honesta, a 
voltes sorprenent però mai contradictòria, feta de pes-
sics d’art, d’ecologia, de ciutadà, de valentia... pessics 
de tot, pessics de molt, pessics d’un poble!

Carme Garriga i Verdaguer
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Puc estar content de fi ns on he arribat!. Aquestes pa-
raules me les deia en Ramon, asseguts al costat de 

És el nostre tarannà,
el fruit nou de cada espiga,
el so de la veu amiga,
allò que mai no es desfà.

L’olor net de roba i casa,
la cambra i el menjador,
el vi, el foc de cada brasa,
l’accent de cada cançó.

L’harmonia en les converses,
oh llengua dels catalans!
i les històries diverses
de quan tots ens féiem grans.

Terra i cel, mar i muntanya.
Com ens plau de veure el món,
si cal també traiem banya
i quan convé fem el son.

Fem o desfem segons bufa
el temporal i el rellent.
Ens desplau de dur la llufa,
el vent que ens ve de ponent.

I la galvana ensopida
que ens aigualeix cor i sang
i ens va xuclant nostra vida
de poble, d’història i ranc.

Una llengua i una terra,
un cast passat i un futur;
sempre en pau i mai cap guerra,
molta feina i gens d’atur!

Salvador Sunyer i Aymeric

la llar de foc de casa seva, mentre esperava les sis de la 
tarda, hora que posava la llesca de pa davant el caliu per 
fer la torrada del berenar. Les deia, però interiorment no 
les admetia, podia considerar-se un home d’edat, però 
es veia amb forces, i les tenia, per continuar lluitant con-
tra la malaltia. Hagués passat hores fent-la petar amb ell, 
parlant de qualsevol tema.
El conexia des que va venir a viure a Salt, no hi havia 
tingut una relació directa fi ns fa un any, quan em va pro-
posar entrar dins el consell de redacció de La Farga. Per 
la tasca a fer dins el consell ens vèiem obligats a estar en 
contacte molt sovint, per telèfon o en persona, sobretot 
quan es quedava sense internet o l’ordinador li feia fi ga. 
Ha estat un temps curt el que hem tingut per treballar 
junts amb el que absorbia part del seu temps, la revista. 
Tot i així, em va poder ensenyar tot el necessari per po-
der continuar amb el que se sentia orgullós de mantenir, 
juntament amb la resta de companys del consell de re-
dacció.
Deixo d’escriure perquè si em veiés en Ramon de ben 
segur que diria: ¡Deixa’t estar d’orgues i anem per feina, 
que després la revista surt massa tard!

Manel Oliveras Planas

(A Ramon Torramadé, e.p.d.)
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PAíS PETIT. Sonava aquesta cançó d’en Lluís Llach en 
un tanatori ple de gom a gom el dia 25 d’abril. Era un 

dia assolellat, un dia ple d’esperança i alhora de tristesa. 
D’esperança al veure la multitud de voluntaris i d’activitats 
que s’estaven organitzant a Salt per la consulta sobre la 
independència. De tristesa perquè acomiadàvem Ramon 
Torramadé. Una persona que ja parlava d’independèn-
cia fa molts anys, quan era impensable una mobilització 
d’aquesta magnitud. Una persona que ja parlava del seu 
país petit. Sí, el nostre és un país petit. Un país que ha 
hagut de lluitar al llarg de la història pel seu dret a existir 
com a tal. Un país de gent que ve del nord, que ve del sud, 
de terra endins o de mar enllà. Un país petit que camina 
per poder ser i que vol ser per caminar.
POBLE HUMIL. No podem parlar d’en Ramon sense parlar 
del seu poble, Salt. Un poble de gent humil i treballadora. I 
tant se val, és així com m’agrada a mi. No cal entrar amb 
competició, no volem ser més que ningú, ni més grans, ni 
més famosos,...., Volem viure millor a casa nostra, amb 
llibertat, amb justícia, amb respecte entre tots, en un poble 
que encara es reconegui a si mateix, en harmonia amb el 
seu entorn natural, els seus espais, la seva gent,...
PERSONES COMPROMESES. En Ramon no va ser 
cap novel·lista, advocat o polític de renom, simplement 
era fuster. Un treballador de Salt compromès. I és amb 
gent compromesa l’única manera de canviar coses des de 
baix. En Ramon tenia ja 83 anys i, és clar, havia participat 
també en el Consell de la Gent Gran. En Ramon no podia 

acceptar que es reduís la gent gran a la condició de vo-
tants potencials i que la majoria de pressupost se n’anés 
amb àpats i regals perquè el polític de torn es passegés 
a saludar i fer-se fotos. Volia un paper actiu per a la gent 
gran, que no fos tractada amb condescendència i sí amb 
la importància de la visió que et dóna la perspectiva dels 
anys i de tot allò que pots aportar encara. 
Des d’Independents per Salt adoptem el compromís de 
mantenir la perseverança per avançar en el camí que un 
dia vam fer junts.

Per a la gent de Salt, en Ramon Torramadé se’l relacio-
nava per una cosa o altra, com s’escau a un activista 

nat implicat en defensa de les seves idees i conviccions. 
De segur que les planes de La Farga – si m’ho permeten, 
la seva Revista - en deixaran una extensa constància. 
La meva, de coneixença, és més recent, no absenta, però, 

de calat; el vaig conèixer 
farà quasi 5 anys en motiu 
d’una anècdota que, deixa-
m’ho dir, va donar inici a una 
entranyable relació.
Abans d’entrar-hi, dir que 
en Ramon em va oferir des 
de llavors un tracte gene-
rós, comentàvem sovint els 
escrits d’opinió que, entre 
crítics i reivindicatius, envi-
ava de tant en tant als di-
aris com a persona culta i 
d’esperit combatiu. 
Us explico doncs, el com i 
per què ens vàrem conèixer, 
ho recordo per la senzillesa 

que va resoldre una situació per a nosaltres complicada. 
Preparàvem els actes commemoratius del 1r aniversari 
de la Piscina Municipal de Salt i es pretenia que la cultura 



11

de l’aigua en fos protagonista; la riera Monar, la Pilastra, el 
Ter i buscàvem una barca per navegar dins la piscina que 
representés les de llibant , heus aquí on entra en acció i 
de propina com qui no vol, ens dóna una lliçó d’història 
de Salt, l’aigua, dels rius, de la pesca i de mil coses més, 
que per un foraster provinent de les tranquil·les aigües de 
l’Estany de Banyoles, em deixà empremta.
Puntual, el dia i hora assenyalat, va lliurar amb el seu cot-
xe uns fl otadors i una plataforma construïda per ell, com 
a bon fuster, i que feia servir per anar a pescar al mig del 
riu, no cal dir que l’estri d’en Ramon va fl otar de meravella 
fent de llibant d’un cantó a l’altre de la piscina.
Ens vàrem saludar el passat 3 de març al Teatre Munici-
pal i va rectifi car-me pacientment el nom de l’arbre situat 
en honor seu a la rotonda del carrer Miquel Martí i Pol, el 
que l’acull i que recordaré per sempre. 

Lluís Barba i Oliveras
Unió de Federacions Esportives de Catalunya

Catalunya fi ns ara no s’ha fet sentir prou; serà perquè 
als nostres governants els ha faltat decisió i potser 

també perquè el poble no els ha manat la pressa. Amb 
tot, hem d’explicar-nos per no aixecar falses expectati-
ves. Aquestes votacions que s’estan endegant a nivell 
de mols pobles del país no són per anar directament a la 
independència, com llegeixes en alguns articles d’opinió, 
són un toc d’atenció als nostres parlamentaris perquè 
s’adonin que el poble ja està cansat de tanta submissió 
al poder centralista i encarin un referèndum prompta-
ment. Ja n’hi ha prou de ser espoliats i a més ser tractats 
de lladres. Aquesta vegada hem d’estar atents i pujar al 
tren, ja que l’oportunitat actual, de demostrar que n’es-
tem tips, no la podem desaprofi tar. Si Arenys de Munt va 
ser la guspira que ha remogut pensaments i voluntats, 
ara podem demostrar que som més dels que el poder 
central voldria i podem intentar amb la serietat respon-
sable d’un poble en consens, anar buscant la manera de 
situar-nos en el mapa mundial amb nom propi.
Arriba un moment que s’ha de dir prou. Sí els polítics 
governants no reaccionen, ha de ser el poble el que ha 
d’intentar trobar el diàleg necessari entre totes les opi-
nions dels veïns de Catalunya, i dic veïns de Catalunya 
perquè des del centralisme no distingeixen el lloc de nai-
xement, sinó que tots els ciutadans residents en sortim 
afectats com també és el nostre cas a Salt. I com s’ha 
de fer? Tant senzill com consultar-ho a la població. Una 
proposta tan escaient que espanta el poder centralista; 
però ha arribat l’hora de fer sentir l’opressió que patim, 
tant econòmica com cultural. 
Només parlen de la Constitució, però dels punts que els in-
teressa. On és la llibertat d’expressió que també fi gura en 
la Carta Magna? Doncs, aprofi tem-ho per a desemmas-
carar algunes actituds que ens voldrien veure calladets i 
submisos i organitzem pel nostre compte una consulta per 
veure si els ciutadans estarien interessats a referendar la 

situació de Catalunya cap a la independència.
Ens mereixem més respecte; des del centralisme ens han dei-
xat un escarransit Estatut que al Tribunal Constitucional encara 
li sembla massa agosarat. Que s’ho facin!
Som molts els pobles que preparem una consulta per 
a conèixer l’opinió dels veïns, una opinió oberta fi ns i 
tot a qui no hi estigui d’acord. Som-hi, i el dia 25 d’abril 
demostrarem als nostres representants que Salt també 
s’apunta a la consulta per a la independència

Ramon Torramadé
dijous 31 de desembre de 2009
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L’Equip del Centre de Recursos vol agrair al senyor 
Ramon Torramadé tots els suggeriments i tasques 

que en el transcurs de la seva vida va fer per aconseguir 

un Salt millor, sempre acompanyat del seu esperit lluita-
dor i persistent que feia d’ell una persona única, caracte-
rística i admirable.

Equip del Centre de Recursos de la Gent Gran

Una de les darreres activitats d’en Ramon devia ser 
la seva participació a la comissió Iu Bohigas, per re-

cuperar la fi gura d’aquest mestre republicà de Salt. En 
Ramon, fi ll de mestre republicà, devia veure en aquest 
reconeixement un homenatge al seu pare, que, com l’Iu, 
també va patir les represàlies del franquisme: l’Iu va ha-
ver d’exiliar-se i el seu pare fou assassinat. Per això, des 
de la comissió esperem que la recuperació de la memò-
ria de l’Iu signifi qui també el reconeixement a tots els 
mestres que, com el pare d’en Ramon, van creure en la 
República fi ns a les últimes conseqüències.
En Ramon també va ser un bon mestre: ens va ensenyar 
a lluitar per allò que creiem i a creure en la nostra lluita. 
La seva empenta i el seu mestratge ens ajudaran a seguir 
endavant, i el seu record ens acompanyarà sempre.

Des de la comissió 
no podrem agrair mai 
prou a en Ramon la 
seva curta però valu-
osa aportació. I per 
això posarem tot el 
nostre afany per por-
tar les seves propos-
tes a bon port. Estem 
convençuts que tard 
o d’hora, la llavor de 
les seves idees do-
narà el seu fruit.   

Comissió 
Iu Bohigas

* Llinda de can Sala de Granollers de Rocacorba que recorda el cabdill remença Pere Joan Sala.

En Torramadé era un home sec, vital, amatent, amb 
uns ulls petits que se’t clavaven i t’absorbien. Tenia 

una mirada que interrogava el món i un parlar que em-
penyia la gent a actuar. La meva imaginació evocava en 
ell un pagès de remença, pel seu cos magre i auster, pel 
seu rostre cantellut, solcat pel temps i repicat pel mal-
temps, però, sobretot, pels seus fets i les seves raons. 

En Ramon era un home lliure i, paradoxalment, un home 
arrelat a la seva terra. Rebregat pels mals vents, si podia 
arrelar, es refeia i es redreçava. Va ser un jornaler de 
bona fusta, però era d’una fusta dura de pelar, consis-
tent, ferma i amb un cor tou. I aquesta fusta l’havia fet 
menestral i mestre ebenista. I, com la fusta, en Ramon 
era noble, útil, versàtil... 
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En Ramon Torramadé i Garcia (Estanyol, 1926 – Salt, 
2010) el vaig conèixer a fi nals del segle passat. He pre-
guntat a la memòria del meu ordinador quins tractes vaig 
tenir amb en Ramon i la màquina m’ha repetit: Torrama-
dé, Torramadé, Torramadé... desenes de vegades:
En Torramadé em va ensenyar com restaurar l’únic mo-
ble que va poder comprar la meva àvia; em va deixar 
pedalejar pel Ter amb la seva bicicleta d’aigua; em va 
il·lustrar sobre democràcia i sobirania amb l’exemple 
pràctic del Comitè Municipal que va aconseguir la inde-
pendència de Salt; em va explicar que Torramadé era 
una transposició de Torre d’Amer; em va fer un retrat viu 
de les escoles de la República on havia pogut estudiar el 
meu avi de cal Sastre de Montfullà; em va esgarrifar amb 
la crueltat dels relats de la Postguerra Civil que havia 
esquinçat la seva adolescència... 
En Ramon va ser forçosament autodidacta: A la post-
guerra li van afusellar el seu pare mestre, que no havia 
fugit perquè no tenia res a témer. Per això en Ramon 
feia respecte, feia la sensació que havia sobreviscut a un 
daltabaix tan gran que ja res el podia abatre. En Ramon 
era una persona d’una mena escadussera, tenia autori-
tat moral. Crec que, durant tota la seva llarga vida, a en 
Ramon el va cremar l’ànsia de redimir els fets del seu 
passat: la pena, la por, la calúmnia, la injustícia, la impo-
tència i l’escarni.
Va ser per aquest motiu que el vaig conèixer. Ell estava 
completant la biografi a del seu pare i jo estava preparant 
unes xerrades sobre la guerra civil al municipi de Bes-
canó. Ambdós intentàvem esclarir alguns fets incerts i 
d’altres que la llegenda creada pels vencedors ha trans-
mès de manera deformada, interessada o falsa. Jo ja ha-
via parlat amb “afectos” i “indiferentes”, de “desafectos” 
n’havien sobreviscut ben pocs i els seus descendents 
callaven sota l’estigma del menyspreu i l’escarni heretat 
i imposat per alguns veïns amb massa remordiments i 
poca consciència. Parla amb en Torramadé, em va dir 
algú. N’hi havia prou amb escoltar-lo. I vaig cedir la pa-
raula a en Ramon perquè restaurés la memòria i la dig-
nitat del seu pare, el mestre d’Estanyol i cap del Comitè 
Municipal, denunciat per despit per alguns cacics res-
sentits i afusellat pels feixistes (Ramon, tu voldries que 

Joan Rigau i Gibert, que va Va néixer l’any 1921 a can 
Capella o mas Sitjà d’Estanyol, va anar a l’escola que 
estava just al darrera del seu mas. Recorda que va tenir 
tres mestres: El senyor Aragay, qui li va donar el primer 
llibre, amb el qual va aprendre a llegir: “El primer cama-
rada”. Aquest mestre va marxar a Calonge i llavors va 
venir un interí de qui no recorda el nom. “Encabat va 
venir el senyor Torramadé. A vegades érem seixanta ca-
nalla. Però, quan venia el temps de segar, en quedàvem 
uns deu. Quan érem tants, jo ajudava el senyor Torrama-
dé fent llegir els petits”. En acabar l’escola primària, en 
Joan devia estar prou ben ensenyat, perquè va marxar a 
estudiar a Girona. Va estar intern amb els Maristes.
Elisa Soms i Negre va néixer l’any 1923 a can Sarga-
ta de Brunyola. Als vuit anys els seus pares van anar 
a fer de masovers a can Fortià d’Estanyol. Allà l’Elisa 
va conèixer el senyor Jaume Torramadé i Espanyol, el 
mestre d’Estanyol, i els seus fi lls: en Jaimito, la Tresita, 
en Pedrito i en Ramoncito. Quan va plegar de l’escola 
l’Elisa va anar a aprendre costura amb la Pepeta de can 
Talleda. Hi anava a les tardes perquè al matí ajudava en 
les feines de casa. 
Abans de la guerra civil la mainada de Montfullà també 
anava a escola a Estanyol i alguns, a Salt.

* BLANCO i MARTÍNEZ Vicky (2007) Vides de Besca-
nó, Estanyol, Montfullà i Vilanna (1900-1927) Ed. Aj. de 
Bescanó.

Estanyol. L’escola de la República (1933) 
Jaume Torramadé i Espanyol

en fes esment i en faig). És implacable la mort, però és 
tossuda la memòria.

Lluís Solé i Perich
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Vull començar aquest article amb un recordatori per 
en Ramon Torramadé, un dels usuaris més apreciat 

per l’Arxiu, per les seves investigacions i les aportacions 
tan interessants que em feia i també, és clar, per la seva 
insistència que col·laborés amb la revista. Unes petici-
ons que, carregat de feina, no podia correspondre amb 
la freqüència que m’hauria agradat. Per això li dedico 
aquest article en forma de narració.

Salt, 2 d’agost de 1860

És un dia calorós i l’alcalde, el senyor Pere Casademon, 
no està de gaire bon humor: li ha tocat acompanyar l’ins-
pector d’ensenyament de la província a visitar l’escola 
pública de nens i res ha sortit com esperava. Pensava 
que arribarien a l’aula, l’inspector faria les preguntes de 
rigor als nens, aquests tindrien les respostes ben apre-
ses i tot aniria bé. Però no ha estat així. Cada pregun-
ta que ha fet l’inspector s’ha convertit en un fracàs rere 
l’altre. L’alcalde somriu intentant mantenir el tipus però 
per dins s’està emprenyant d’allò més. El capellà, al seu 
costat, mira els nens amb severitat i els altres membres 

de la Junta local de 
primer ensenyament 
saluden dissimula-
dament els seus fi lls 
sense adonar-se del 
fracàs de la visita. El 
que pitjor ho passa, 
però, és el mestre 
que, tot i que abans 
de la visita ha ins-
truït els nens, pensa 
que amb una hora 
no es poden fer mi-
racles i no sap quina 
cara posar-hi ni com 
disculpar-se davant 
de l’inspector. 
Finalment, l’inspec-
tor ha donat les grà-
cies al mestre i han 
tornat tots plegats a 
l’ajuntament.
L’alcalde s’ha tret 
la jaqueta i d’una 
revolada l’ha pen-
jat al penjador. Sap 
que no és de bona 
educació parlar amb 
l’inspector amb mà-

nigues de camisa, però la porta amarada de suor i ja no 
ho aguanta més. S’asseu rere l’escriptori i espera paci-
entment el veredicte mentre el secretari pren nota de tot 
el que està a punt de succeir.
L’inspector no s’asseu, té pressa per enllestir aviat el 
tema i tornar-se’n cap a casa, a Girona.

- Senyor alcalde – comença –, no cal que us expliqui el 
resultat d’aquesta visita. Vós mateix n’heu sigut testimo-
ni. La vostra mainada està bastant endarrerida en totes 
les matèries d’estudi. Però això no és culpa del mestre, 
en sóc conscient que fa el que bonament pot, sinó de 
l’assistència tan dolenta dels nens a l’escola. Rar és el 
que no falta la meitat del temps. Per tant, prego a tots 
els cavallers aquí presents, que interposeu tota la vostra 
infl uència a fi  d’induir els pares de família perquè posin 
una major cura en que els seus fi lls vagin a l’escola i que 
se n’aprofi tin tant com sigui possible.
L’alcalde assenteix amb el cap, satisfet de les paraules 
de l’inspector. Després de tot, no ha estat tan terrible. 
Però l’home encara no ha acabat el discurs i continua:
- Bé, i per acabar la visita, us he de dir que d’aquí poc es 
presentarà a servir en l’escola pública de nenes de Salt, 
la mestra que va ser nomenada a aquest efecte. Espero 
que es disposi amb antelació d’un local que serveixi com 
a aula. – diu mirant fi xament l’alcalde – És tot.
El senyor Casademon torna a assentir, es recolza en el 
respatller de la cadira de fusta i fa un cop d’ull a la resta 
de membres de la junta, estudiant els seus rostres serio-
sos. Finalment s’incorpora i s’adreça a l’inspector.
- Senyor Inspector, ens interessarem efi caçment perquè 
els veïns entenguin bé la importància de l’educació, i si 
és necessari, els obligarem pels mitjans més conveni-
ents que no consentin que els seus fi lls no assisteixin a 
l’escola ni els impedeixin la seva instrucció ocupant-los 
en feines domèstiques o del camp. Quant a l’escola per 
a nenes, heu d’entendre que ens és força difícil complir-
ho, perquè l’ajuntament no disposa de cap local i en tot el 
poble no n’hi ha cap per llogar que tingui les qualitats que 
es requereixen per una ocupació d’aquesta mena. No 
obstant això, li prometo que faré tot el que estigui en les 
meves mans per superar les difi cultats que es presentin 
sobre aquest tema i satisfer els desitjos de la Inspecció, 
que, d’altra banda, són els mateixos que els de la nostra 
Corporació.
Dit això, l’alcalde fa el gest d’aixecar-se de la cadira i do-
nar per tancada la sessió, quan el capellà fa una passa 
endavant i s’adreça al senyor Inspector.
- Senyor Inspector, senyor alcalde, m’ofereixo a sermo-
nejar els feligresos des del púlpit de l’església, perquè 
mirin amb interès un benefi ci tan gran com és el d’una 
bona educació i no desaprofi tin els mitjans ni les ocasi-
ons d’aconseguir-la per a les tendres criatures. 
L’alcalde agraeix al capellà el seu oferiment, però agra-
eix més encara poder aixecar la sessió i anar cap a casa 
on sap que la seva dona té el dinar calent i el vi fresc a 
taula, esperant-lo.
Aquesta narració està inspirada en l’Acta de Ple del 2 
d’agost de 1860 que es pot consultar a l’Arxiu Municipal 
de Salt.

Frederic Mayol
Arxiver Municipal
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El lector utòpic 
La teva entrada és clara, cordial. Somrius, ni sorne-

guer ni irònic, l’expressió franca ve dels teus ulls i llavis. 
Salutacions amistoses obren la conversa, t’agrada par-
lar, saber, compatir les idees, sempre obert al debat. Et 
sents com a casa, de fet estàs a casa, l’espai públic en 
el qual et sents còmode. 
Voldria recordar una cita del gran poeta cubà Lezama 
Lima, on, en una carta a un amic que acaba de trobar 
feina en una llibreria, li parla dels camins que porten a 
aquell espai màgic. Ni la recordo ni sóc capaç de trobar-
la però tinc el seu sentit al cap. Els teus motius poden ser 
molts, no només ets un lector, que també, sinó moltes 
coses més: ens portes la revista local, l’edites, sobreviu 
amb tu travessies pel desert de l’abandó. Ens convoques 
a una reunió o ens comentes una carta que has enviat 
als diaris locals. Comentem el llibre que acabes de llegir, 
molt sovint, pràcticament sempre no estem d’acord, som 
lectors molt diferents, em sorprenen els teus comentaris, 
la teva mirada de lector. I ets tossut. 
Les teves escultures em recorden aquest Ramon lec-
tor, busques la realitat, necessites moure’t pels camins 
fressats, els senders plens de boires, on t’hi pots perdre, 
no t‘interessen. Com el teu pensador amb un llibre a les 
mans, o el teu Quixot, o els ocells. Aquell faristol que vas 
inventar i que estava pensat per tenir-lo fi xat al sofà. El 
teu treball d’artesà de la fusta i que un dia vàrem poder 
exposar a la vella biblioteca, està molt lluny dels «artis-
tes» i neix de la feina lenta i tranquil·la, de la voluntat que 
ve dels sentiments i les idees. 
Tots els que entrem per la porta venim d’un llarg recor-
regut i portem intencions diferents. És l’encant i alhora 
la difi cultat de les portes que són de tots. I la nostra té 
un tresor a difondre i preservar. Per aquesta porta de la 
biblioteca pública hi pot entrar tothom i la veritat és que 
hi entra gent molt diferent, amb necessitats i voluntats 
diverses. És el conjunt d’aquestes necessitats i volun-
tats el que dóna sentit a tot plegat. I per a mi tu omples 
l’espai de sentit. La vius amb absoluta normalitat, per a 
tu és l’àgora on tots tenim coses a recollir, però també 
a aportar. On hi compartim savieses, pensaments, vo-
luntats socials i sentiments personals. I sempre en una 

relació horitzontal on no hi ha jerarquies ni privilegis o 
lluïments. És aquesta actitud tan teva i desgraciadament 
tan poc comuna el que em fascina de tu. La nostra porta 
es mantindrà oberta sempre i quan hi hagi persones com 
tu. I no només la de la biblioteca, moltes de les portes 
públiques quedaran tancades si seguim defugint de la 
capacitat crítica, de la voluntat de compartir, del pensa-
ment utòpic viscut des de baix i per a tothom.
T’he vingut a veure dos dies abans del darrer dia. Et volia 
explicar la passejada per la República però m’has dit que 
prou, que vols parlar però que ja no pots fer-ho i m’ho dius 
després de fer tot l’esforç per seguir la conversa. I me’n 
vaig amb el convenciment que les nostres mans ja no es 
tocaran més, però que sempre podrem seguir parlant. 
Només la visió del darrer diumenge em desconsola per 
uns moments.
Ja passats, puc tornar-te a parlar amb normalitat. I ara 
penso que no ets el lector utòpic, ets l’home de pensa-
ment i tarannà utòpic, però lector…lector amb els peus 
a terra.

Jordi Artigal Valls

Sempre he pensat que quan ens morim, la gent parla 
més bé del difunt.

Hi ha, només, una selecta minoria de persones estimades 
i respectades que semblen dotades de tots els valors que 
s’espera d’una societat. Aquesta mena de gent, humil, re-
fl exiva, lluitadora i valenta, elogiada per tots en el dia a 
dia, mentre compartim un cafè o durant la llarga xerrada 
després d’un encontre casual a qualsevol cantonada.

Em sento molt orgullós de poder dir que t’he conegut. 
No eres un gran personatge de la política, no eres un 
famós artista, no eres un primer violí del món empresa-
rial... eres humil, refl exiu, lluitador i valent... tan poc i tan 
molt, en aquest món on els únics valors a l’alça són els 
que cotitzen en borsa.

Josep Maria Vilanova Ros
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De tothom és coneguda la vitalitat i temperament 
d’en Ramon, però si una cosa el defi neix és el seu 

“activisme polièdric”. En Ramon no escatimava hores ni 
energies per a defensar i lluitar per a qualsevol tema, per 
petit que fos, que ell considerés que valia la pena. 
Una de les moltes dimensions del seu activisme ha estat 
al llarg de tota la seva vida la defensa de l’entorn natural. A 
Salt va començar amb els “Amics de les Deveses” i va con-
tinuar amb Marfull. De totes dues entitats en va ser membre 
actiu durant anys i totes les persones que hem compartit 
estones amb ell n’hem rebut moltes lliçons de vida. 
A la gent de Marfull la veritat és que se’ns fa difícil resu-
mir en poques línies les experiències viscudes amb en 
Ramon. Són moltes i molt intenses: la campanya contra 
la línia de Molt Alta Tensió (MAT), la campanya per a la 
recuperació del cabal ecològic del riu Ter, la campanya 
per a protegir els roures de la plaça del Mercat, la partici-
pació a la plataforma de les Hortes, el Big Jump, l’impuls 

i coordinació del Projecte Rius a Salt, etc. Però per sobre 
de tot un dels aspectes que ens agradaria subratllar des 
de Marfull és la gran aportació que ha fet en Ramon a 
la protecció i millora del Parc de les Deveses. En certa 
manera ha fet una feina com la de l’escultor amb la seva 
obra. Amb una combinació perfecta d’energia, vitalitat, 
constància i tossuderia ha contribuït, juntament amb al-
tres saltencs i saltenques, a esculpir el que és ara el Parc 
de les Deveses. De la mateixa manera que l’escultura 
té una funció estètica (contemplació de la bellesa) i una 
funció pedagògica en Ramon, amb el seu treball al Parc 
ha contribuït a que tothom pugui contemplar no només 
la bellesa del Parc de les Deveses sinó també valorar la 
seva importancia ecològica i social.
Gràcies, Ramon, per ser un escultor tan tossut i cons-
tant. Com diu Miquel Martí i Pol: “...cap esforç no cau en 
terra eixorca”. Estigues ben segur que continuarem la 
teva feina!. 

Solstici
Reconduïm-la a poc a poc, la vida, 
a poc a poc i amb molta confi ança, 
no pas pels vells topants ni per dreceres 
grandiloqüents, sinó pel discretíssim 
camí del fer i desfer de cada dia. 
Reconduïm-la amb dubtes i projectes, 
i amb turpituds, anhels i defallences; 
humanament, entre brogit i angoixes 
pel gorg dels anys que ens correspon de viure. 
En solitud, però no solitaris, 
reconduïm la vida, amb la certesa 
que cap esforç no cau en terra eixorca. 
Dia vindrà que algú beurà a mans plenes 
l’aigua de llum que brolli de les pedres 
d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres. 

Miquel Martí i Pol 

MARFULL, entitat per a la defensa de la Natura
Núria Casellas, Àngel Palmerola, Martí Fita, Ma Carme 

González, Pilar Pibernat, Marta Guillaumes i tots aquells i 
aquelles que al llarg dels anys han participat amb Marfull. 

Ens ha deixat en Ramon Torramadé. Un gran saltenc. 
Tot i no haver nascut aquí, s’estimava Salt com el 

qui més. Enamorat de la nostra Vila, defensor del català 
i també del medi ambient, apassionat per les Deveses. 
Lluitador inesgotable per tot allò que tant s’estimava. 
Nascut a Burgos l’any 1926, a Santa Maria de Ribaredon-
da, de pare català i mare castellana, des dels tres anys 
visqué a Estanyol i més endavant a Girona. De professió 
fuster i ebenista. Va participar en la Vila de Salt en molts 
àmbits de la vida social, política i cultural. Fou membre 
d’Els amics de les Deveses i Marfull, cap de llista dels 
Independents per Salt, coordinador de la revista la Farga 
durant molts anys, premi Tres de Març per la seva tasca 

de participació en tota mena d’associacions i entitats sal-
tenques i , des de l’any 2007, Fill Predilecte de la Vila. 
Llargarut i esprimatxat, amb un activisme inacabable –mai 
sabies d’on treia tanta energia-, amb aquell somriure de 
nen entremaliat i amb uns ulls ben vius que sempre des-
cobrien mil i un detalls de la Vila que calia corregir o fer. Un 
home pràctic que no sabia estar quiet, i tampoc callat quan 
calia parlar; sempre deia les coses clares, tal com les veia. 
En Ramon ha mort el dia de Sant Jordi, als 83 anys. Ra-
mon, et recordarem amb la teva bici amunt i avall, i també 
passejant per les Deveses amb un grup d’avis a qui volies 
contagiar la teva passió per la natura. Et trobarem a faltar.

Xavier Margenat
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No sóc familiar ni amiga especial 
d’en Ramon, però també era una 

mica meu perquè jo ara també sóc de 
Salt. Ja fa una pila d’anys que l’he co-
negut i he estat una més d’aquestes 
persones que ha gaudit del seu taran-
nà sempre a l’abast de tothom i d’ar-
remangar-se pel que calgui. 
El recordaré anant en bicicleta, amb 
el seu deix de veu carrasposa, a la 
biblioteca, ensenyant estris als meus 
nens, ... sempre a punt de sorprendre 
amb la seva inesgotable predisposi-
ció a tot. 
Pels que el trobem a faltar, mai deixa-
rà d’estar una mica present... fi ns que 
l’acompanyem! Gràcies Ramon i tam-
bé als que han hagut de prescindir de 
tu perquè d’altres en gaudíssim. Es-
pero que aquestes moltes paraules 
que esteu rebent de tothom us recon-
fortin una mica de la seva absència.

                                                                Anna Peñalba

De tots els llocs que sortiran on va participar el com-
pany Ramon n’hi ha un que no ho saben moltes per-

sones; inevitablement, aquesta trobada es deia La Clan-
destina. Era una mena de club de debat que va durar 
gairebé cinc anys. Ningú es podia creure que un munt de 
persones de diferents posicions, des de democratacris-
tians, demòcretes radicals, marxistes, llibertaris i inde-
pendentistes podien estimar-se tant, i sempre desitjant 
trobar-nos cada mes per continuar intercanviant idees, 
que transportàvem al nostre àmbit qüotidià: familia, com-
panys i organitzacions.
I a més, això es portava a accions directes: defensa de 
l’escola d’adults, les deveses, l’oportunitat de crear un 
ateneu lliure i alguna alternativa municipal. En aquest 

projecte es van quedar pel camí alguns companys: Be-
nigno Mancebo, Jaume Faixó i en última instància en 
Ramon, que segons on sigui s’haurà trobat amb els 
companys mencionats i tornaran a organitzar La Clan-
destina com a instrument de subversió contra el poder 
establert. La Clandestina, a veure si n’aprenen alguns 
grups, que sense ànsia de protagonisme i poder, parti-
en de la base d’una màxima que era “La Clandestina”, 
s’organitzava quan començava el debat i s’autodissolia a 
l’acabar. Amb això en Ramon s’hi va comprometre. Ben-
volgut company!

Joan Josep Ataz Albarracín
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(Biblioteques Públiques de Salt)

Sóc fi ll de la terra i de les 
mans d’un artesà;
d’una soca de morera 
d’un carrer del Veïnat.
Si el passat és enyoran-
ça cal viure el present
i continuar per la vida, 
amb la set d’un apre-
nent. 
(fusta de morera del car-
rer Sant Antoni)

Guerriller de causes nobles 
perseguit fi ns a la mort.
Feies nosa als poderosos 
d’una ambició sense nord.
(fusta d’àcer nebundo del pas-
seig dels Països Catalans)

De les muntanyes de Prada 
unes notes van lliscant,
pels cingles i per comes es-
campant el seu cant. 
Rossinyol que vas a França 
saluda el violoncel;
per quan retornis a casa, ens 
encomanis el seu anhel. 
(fusta d’àcer nebundo del pg. 
dels Països Catalans)

 

El pacifi sme no té fron-
teres. 

(fusta de cedre del pati 
de la residència Les Ve-
tes)

Pare! qui és el rei del Musols?
Al noi li han explicat contes de 
fades i encara no veu la reali-
tat que té al davant.
(fusta de pollancre de davant 
la pista coberta)

Els quixots per ideals batallen
perquè intueixen un món més just,
denunciant els molts tropells de rampinyaires
amb grapes de furt. 
Sommiem! Mentre tant, idealistes, 
idealistes en un món més equilibrat;
sommiem que molins fem caure,
per enfortir la fraternitat.
(fusta de pollancre de davant la pista coberta) 

Dona refl exionant.
(fusta de morera del car-
rer de Sant Antoni)
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PUNT DIARI 19/03/10 02:00 - RAMON TORRAMADÉ. SALT (GIRONÈS)

En Ramon Torramadé i Garcia, fuster de Salt, ens ha 
deixat als 83 anys després d’una vida incansable i 

indomable de nacionalista català i de lluitador per la lli-
bertat, la justícia i la vida social autònoma de  la política. 
Fou un dels principals impulsors de la recuperació de la 
independència del seu poble, la ciutat de Salt. Deia que 
el poble és la seva gent. Si Salt és un miracle ben segur 

que es deu a tota la 
gent de bona voluntat, 
i particularment a per-
sones capdavanteres 
com ell. Un home lliu-
re i íntegre.
El vaig conèixer en 
l’expedició d’autocars 
a Ginebra del 84 o 85, 
amb escala al país 
d’Aosta, organitzada 
per la Crida a la soli-
daritat amb la nació 
i cultura catalanes, 
on també era amb la 

seva esposa. Després el vaig tractar a les assemblees i 
actes de l’ADAC de Girona i en moltes manifestacions, i 
als sopars tertúlia de la Clandestina.
Era fi ll d’un mestre d’Estanyol que el 36 formà part del 
comitè d’aquest poble i a resultes de la guerra civil i en la 
repressió de post guerra, any 40 o 41, fou mort després 
d’un judici sumari. En Ramon ha defensat i cregut en la 
innocència del seu pare i ha investigat el judici per de-
mostrar la injustícia d’aqueix judici, acusació i condemna 
i per fer reconèixer l’honorabilitat del seu pare. Formà 
part de l’Associació de familiars de represaliats pel Fran-
quisme de les comarques de Girona.
Parlant amb ell i recordant altres coses viscudes, vaig 
tenir la impressió i vaig veure que en les detencions dels 
anys 60 i 70, la por davant de la Dictadura de les perso-
nes de les famílies represaliades era més gran i esfereï-
dora que no pas la de les persones de famílies que arran 
de la guerra havien sigut favorables a Franco.
Adéu-siau Ramon. Amb vós també m’han quedat coses 
al tinter de què hauria volgut parlar.

JORDI CARRERA 
http://blocs.mesvilaweb.cat/jordicarrera

Els capricis del destí van voler que en Ramon ens dei-
xés precisament la Diada de Sant Jordi, tantes vega-

des testimoni de la seva activitat en defensa de la llengua 
i la cultura catalanes. Però ni tan sols el destí va poder 
impedir que en Ramon votés en la consulta sobre la in-
dependència de Catalunya. Ho va fer anticipadament. En 
Ramon va ser un del socis fundadors de l’Adac i va merèi-
xer també el Premi a la Normalització Lingüística de l’any 
2007. Però sobretot era un soci actiu, d’aquells que sem-
pre trobaves en actes, debats, tertúlies i assemblees; dels 
que mai no callava quan tocava parlar. En Ramon forma-
va part d’aquells que algú va anomenar defensor de les 
causes pendents i cap no li era aliena: medi ambient, llen-

gua, cultura, drets 
dels treballadors.  
La Junta Directi-
va de l’ Adac vol 
retre homenatge 
a en Ramon Tor-
ramadé i promet 
continuar la seva 
lluita.

Butlletí infor-
matiu ADAC-

Ateneu d’Acció 
Cultural 

L’associació de Veïns Pedreres-Fora Muralla s’ha posat 
les piles i vol donar a conèixer la degradació actual d’un 

futur Parc de les Pedreres i impulsar la redacció del pla es-
pecial que ja fa 8 anys que deu voltar d’un calaix a l’altre per 
dintre l’Ajuntament. En part per nostàlgia –havia viscut uns 
anys al voltant dels 40 al passeig del General Peralta– i per 
altra banda per tenir-hi familiars, vaig assistir a la taula rodona 
que l’associació havia programat al centre cultural La Mercè, 
cosa que em va fer adonar que aquella Girona rai no havia 
traspassat la muralla. Al barri de les Pedreres, en altre temps 
ple d’activitat, ja fos pel conreu d’aquelles feixes, ja sigui per 
l’extracció de pedra, hi havia vida comercial i social. Està bé 

que aquells terrenys formin part d’un futur parc; el que ja no 
sembla tan entenedor és que després de 8 anys de parlar-
ne i deixar fer barraques, algunes d’elles acceptables, també 
s’hagi convertit en un abocador que més aviat semblaria que 
forma part del tercer món, com si aquests terrenys que po-
drien ser un atractiu singular per la seva situació, ja fessin el 
servei que els correspon: amagar una realitat que no corres-
pon amb la Girona turística. Potser seria interessant que des 
de l’Auditori, quan celebren un congrés d’agents turístics, 
programessin una visita guiada per aquells verals. Podria ser 
un bon contrast per atraure turisme o si més no per menar la 
pressa a qui correspongui.
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14 de juny de 2007 

Una estona amb Ramon Torramadé...

Al carrer Miquel de Palol, passada l’hora de la sobretau-
la, hem trobat en Ramon Torramadé. En un taller que 
traspua inspiració i un munt de records estimats i alhora 
embolcallats pel testimoniatge del temps, conversem so-
bre algunes de les seves vivències relacionades amb el 
català.
- Quina ha estat, si es pot dir amb poques paraules, 
la vostra relació amb la llengua catalana? Ha estat 
quelcom espontani, que ja venia donat per les cir-
cumstàncies?, o potser hi ha hagut una certa bel-
ligerància per la vostra part?
Dos fets, un que afectava tothom i un altre de caràcter 
més personal, van representar en bona part la meva ac-
titud envers el català. 
D’una banda, la necessitat d’haver de reaccionar -ple 
d’indignació- davant la repressió franquista; vaig conèi-
xer la brutalitat d’aquell règim contra el català i els seus 
parlants.
Després, el desig de voler resoldre una contradicció que 
es va fer evident en un cert moment de la meva vida. I 
és que tenia uns amics catalans a Veneçuela que, en ha-
ver-me acabat d’instal·lar defi nitivament a Catalunya, em 
van escriure -en català- unes lletres que, com és natural, 
vaig contestar, ...en castellà. Era una situació anòmala, 
quelcom grinyolava, vaig pensar. M’havia d’esmerçar per 
resoldre-ho i així és, doncs, com vaig decidir assistir a 
classes de català. I fou amb el Dr. Forns, l’any 1968. 
- Ja sabeu que l’ADAC és una entitat que pretén 
vetllar per la defensa, promoció i ús del català i que 
-d’aquí pocs dies- farà lliurament del XXII Premi a la 
Normalització Lingüística. No li fa l’efecte de ser una 
feina de “mai acabar”?
Sí, i jo en sóc soci fundador. I no crec, en el sentit de 
treballar per la llengua, que s’hagi de parlar en termes 
d’optimisme o pessimisme. Allò que s’escau, en la meva 
opinió, és una actitud de resistència; és allò de mantenir 
el caliu perquè en pugui sorgir, de nou, la fl ama. Ara, 

encara hi ha molta gent que té 
por; i de vegades, fi ns i tot per 
a signar.
Recordo un cas, tot participant 
en les activitats d’un club de 
lectura, de com una mestra -de 
català- s’adreçava en castellà a 
una senyora argentina que par-
lava en català ! La gent, els ca-
talans, sovint també fallem...
- Hi ha països, com ara Fin-
làndia, que en lloc de voler 
“fi nlanditzar” la seva petita 
minoria sueca li faciliten, en 
canvi, el poder ser atesos ar-
reu del país en suec; aquí... 
no et sembla que aquí hi te-
nim la situació contrària?
Una determinada gent, per anar 
per la vida, necessiten el “visti-
plau” d’un amo; i això, pel que fa a la relació del català 
amb l’àmbit castellà, vol dir que en cerquen la submissió 
i progressiva substitució pel castellà. <<...els interessa 
quedar bé amb l’amo i qui té el poder ja li està bé,... i se 
li’n fot de la resta ! >> . Certament, l’Espanya castellana 
no és Finlàndia.
- Sense estat propi que en garanteixi el caràcter de 
llengua principal i vehicular, creu que avançarem en 
la qüestió de la llengua ?
Sense estat propi, mai!, ...la llengua, els costums, ni fes-
tes ni res!
No hi ha, en aquest sentit, cap actitud ferma ni cohe-
rent! 
Tantsemenfotisme és el que hi ha en l’actual classe polí-
tica: si no hi ha sacrifi ci no farem res! 
(Curiosament, aquesta darrera afi rmació d’en Ramon 
em recorda una de semblant amb què va acabar l’Isidre 
Vicens, en una entrevista que li vam fer amb motiu del 
Premi de l’any passat: <<...sense sacrifi ci no farem res! 

>>)
- Històricament, en determinats moviments de 
caràcter obrer s’ha divulgat la idea que el ca-
talà era la “llengua dels patrons” i el castellà, 
la “llengua dels treballadors” . Què en penseu 
d’aquesta mena d’arguments?
Doncs que aquell fenomen de la Renaixença el va 
protagonitzar la burgesia, és cert; però el poble, 
i els obrers d’aleshores, ja el parlaven, el català! 
Fou la burgesia qui anteriorment s’havia passat al 
castellà!
S’explota la mandra mental i que la gent no tingui 
memòria; veritats a mitges com a demagògia, això 
sí. En un determinat moment vaig anar a la pre-
sentació, i ho dic a tall d’exemple d’aquesta manca 
de memòria, d’una campanya de caire reivindica-
tiu on els ponents anaven repetint allò de: “anem a 
fer...”, “hem d’organitzar...”, “hem de denunciar...” 
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mentre jo anava pensant: però si tot això ja és vell, ...és 
que no hi ha memòria, ...no hem après res?
Finalment, ens explica una anècdota que defi neix prou 
bé -al nostre entendre- el seu tarannà envers la llengua 
catalana:
“Amb això de ser nascut a Burgos”. Jo era simpatitzant 
de moviments com ara la CUPA i l’ MDT i llavors, un dia 
que jutjaven a Madrid un dels seus militants, vam decidir 
fer uns cartells denunciant aquest judici. 
Arriba el moment de penjar-los i, ja en plena activitat, 
passa un cotxe dels “grisos”, s’atura i ens demanen la 
identifi cació i la requisa d’uns exemplars dels que en-
ganxàvem. Jo els hi vaig dir que “tot això” ho devien tenir 
uns de més avall, i que els ho demanessin a ells!... que 
jo, prou feina tenia d’anar-ne enganxant més! Després 
d’uns minuts de “consultes”, va venir un altre vehicle po-
licial i surt un funcionari tot demanant: “Quien es ese de 
Burgos”? . Curiosament, un cop feta la 
“presentació” -i ells haver demostrat “la de coses que po-
dien arribar a saber”- van desaparèixer. I vam continuar 
la nostra feina.
Hom descobreix, tot visitant el taller d’en Ramon, altres 
aspectes de la seva vida, com ara el seu vessant d’ar-
tista. És així, i personalment no sabria defi nir-ho de cap 
altra manera. Unes escultures tallades en fusta, absolu-
tament magnífi ques, presideixen els llocs més visibles 
del seu despatx-taller. Les acompanya, a més, d’unes 

refl exions fi losòfi ques com a resultat -segurament- de la 
seva llarga experiència. I ens complau d’oferir-ne, a tall 
d’exemple, una petita mostra:

Sóc fi ll de la terra
i de les mans d’un artesà,
d’una soca de morera,
d’un carrer del veïnat.
Si el passat és enyorança
cal viure el present
i continuar per la vida
amb la set d’un aprenent.

O, aquesta altra:
De les muntanyes de Prada
unes notes van lliscant, 
per cingles i per comes,
escampant el seu cant.
Rossinyol que vas a França
saluda el violoncel,
per quan tornis a casa
ens encomanis el seu anhel.

En un sentit històric i ampli, en Ramon és un autèntic 
“Senador”; d’aquells que la gent del poble els hi demana-
va consell en temps convulsos i plens de confusió. 

ADAC - Lleonard Garcia i Solà

Torramadé, amb el campanar 
de Sant Cugat, al Barri Vell 
de Salt, al fons. Foto: MANEL 
LLADÓ .

Admet que és el més crític i revolucionari de la fa-
mília, però també admet que ara la societat està 

massa adormida i és conformista. Repassa què ha 
estat Salt, poble en el qual ha col·laborat en moltes 
associacions, i dóna la seva visió de la inseguretat 
que denuncien alguns veïns. 

“Catalunya independent
Encara l’altre dia vaig fer una carta a en Jordi Pujol. Em 
va sorprendre molt que hagués dit que hem de callar i 
que això de la independència ens podia ser perjudicial. 
Li vaig dir que si té por entri en un convent de clausura, 
que potser allà estarà tranquil 

“la inseguretat al poble
Passo pel carrer Torras i Bages, que diuen que és el més 
perillós, i hi vaig amb tota la tranquil·litat 

“els robatoris
És clar que hi ha immigrants que roben. Doncs que els 
posin a la presó! A ells i a tothom que robi 

“el seu nebot
Quan era l’alcalde, a vegades el renyava, però tenia 
l’avantatge que acceptava bé les crítiques 

La seva vida ha estat 
íntimament lligada a la 
vida social, cultural i po-
lítica de Salt. Ha estat 
en entitats de tota mena 
al municipi i també fora. 
Per exemple, va ser un 
dels impulsors de la re-
cuperació de l’Illa d’Avall 
de Jafre, i es va mobilit-
zar activament contra el 
Plan Hidrológico Naci-
onal. Ell mateix es veu 
com un crític i un revo-
lucionari, i diu que no té 
pèls a la llengua.
–Allò que en diuen clar 
i català.
–«A mi m’agrada dir les 
coses tal com les veig.»
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–I això li ha portat problemes?
–«Home, problemes, no, però algun maldecap, potser sí.»
–Què en recorda, del Salt d’abans?
–«Quan vaig venir era un temps mort. El poble no destacava 
per res, perquè hi havia por de dir o fer. Recordo que quan 
vam muntar l’Associació de Veïns, ens van convocar perquè 
volien posar el nom de l’exalcalde Muñoz a la plaça de la 
Llibertat. Jo vaig dir: ‘Quins mèrits ha fet aquest senyor per 
dedicar-li una plaça?’ Va haver-hi qui es va enfadar i que em 
va dir que com podia ser que una persona que vivia a Salt 
no sabés qui era en Muñoz. Massa que el coneixia! Al fi nal 
van quedar que la hi dedicarien a ell. Un dia a la nit, amb en 
Guillem Terribas, vam agafar quatre cartrons, hi vam pintar el 
nom de ‘Plaça de la Llibertat’, i els vam penjar a cada cantó. 
Evidentment, els van treure, però el nom va quedar.»
–Així va ser una bretolada que va sortir bé.
–«És que en aquella època només podies actuar així.»
–I com el veu, el Salt d’ara?
–«D’una manera completament diferent del que aquests 
dies han dit els mitjans de comunicació.»
–Vol dir que s’ha exagerat amb el tema de la insegu-
retat?
–«Encara no hem arribat al fi nal dels robatoris, el males-
tar... Per què? Perquè la gent ha de viure, i si no hi ha 
feina, sovint no té més remei que robar. A mi m’han robat 
tres bicicletes, de dins a casa se m’han endut una mà-
quina de retratar... però ho assumeixo! Què faries, si ar-
ribessis a casa, no hi hagués res per menjar i tinguessis 
nens? Anar a benefi cència és una solució temporal.»
–Però també és trist, anar pel carrer amb por.
–«Però jo no hi vaig, amb por. Passo pel carrer Torras i Ba-
ges, que diuen que és el carrer més perillós, i hi vaig amb 
tota la tranquil·litat. Que no passa a la Rambla de Girona, 
que estiren una bossa? Aquesta és una crisi programada.»
–Per qui?
–«Pel capitalisme. El dia que van fer caure el Mur de Ber-
lín, els benefi cis que havia obtingut el poble treballador es 
van començar a perdre, perquè al capitalisme li interessa-
va desprestigiar tot el que fos el sistema comunista. Per a 
mi el capitalisme i el comunisme és el mateix, però l’un és 
privat i l’altre, d’estat, i el poble sempre queda fotut. Però 
el comunisme encara tenia algunes coses que afavorien 
el poble: no s’havia de preocupar de l’educació, de l’habi-
tatge o de la salut. Això al capitalisme no li interessa, i ara 
el que es fa és privatitzar els serveis per obtenir benefi cis. 
Això vol dir que la meitat de la gent es queda al carrer i 
sense feina. El dia que una persona sigui més rendible 
que un robot, s’acabaran els robots. La crisi no s’acabarà 
fi ns que no s’acabin els drets dels ciutadans.»
–Que es culpi la immigració de la situació que es viu 
a Salt és l’excusa fàcil?
–«Sí. Un deia: ‘Con la excusa de los gitanos, roban los 
paisanos.’ I ho deia a l’any quaranta. I encara és veritat. 
És clar que hi ha immigrants que roben. Doncs que els 
posin a la presó! A ells i a tothom que robi, sigui d’on si-
gui. Perquè de gent d’aquí també n’hi ha que roba. I tam-
bé passa a Girona, a Bescanó o a Vilablareix. No passa 

només a Salt. Mentre hi hagi gana, no es podrà evitar.»
–Salt sempre ha estat un poble acollidor d’immigrants.
–«Acollidor per força. Quan el règim es va voler rentar la 
cara i treure la gent de les barraques de Fontajau i Mont-
juïc, van buscar la manera de fer pisos de forma econò-
mica per portar-hi aquesta gent. No només per això, però 
ajudat per això, es va produir l’onada immigratòria a Salt 
i es va fer la massifi cació d’alguns sectors.»
–Però a Girona també es van fer pisos socials.
–«Sí. Jo trobo molt bé que la gent vingui, sigui d’on sigui. El 
que ha passat és que aquesta gent, amb el temps, ha mar-
xat de Salt. Els que n’han marxat no han pas mirat si venien 
el pis a un immigrant, perquè el que volien eren els diners.»
–La immigració espanyola dels anys cinquanta i sei-
xanta es va pair millor que l’actual?
–«No. Es va pair per força. Mai vaig sentir que ningú di-
gués que els andalusos s’havien d’integrar, cosa que sí 
que sento ara dels negres. Si algú ho hagués dit, hauria 
rebut. Aquí tots érem espanyols, i tots teníem dret a tot, 
com ha de ser. Però encara hi ha gent que fa dècades 
que viu aquí i no parla català.»
–I quina és la solució al confl icte que hi ha ara?
–«Jo no crec que la solució siguin els Mossos. El que 
necessitem és gent capaç d’educar la gent. Posem que 
necessitem deu policies més. Quin cost té, això? Enor-
me. I el poble de Salt estaria disposat que, per exemple, 
s’apugi la contribució un 5% per pagar-ho? És més cos-
tós el cost policial que l’educatiu.»
Salt independent
–Vostè va ser un dels que van lluitar per aconseguir 
la independència de Salt respecte de Girona. Ha val-
gut la pena, gairebé 30 anys després?
–«I tant! Poder decidir què ens interessava i què no sem-
pre val la pena. Per exemple, vam evitar que Girona ens 
fes un centre de menors, i es va poder conservar la torre 
de la Farga, que ja hi havia un acord perquè anés a terra. 
En Quim Nadal deia que no tenia cap valor, i tenia raó. 
Però tenia el valor de ser un símbol identitari del poble.»
–Salt s’ha sentit històricament com el calaix de sas-
tre de Girona. Encara passa, això?
–«No ho crec pas. Sempre hi ha coses, com això que 
ara s’han discutit per la comissaria dels Mossos, que tots 
la volen. Però aquestes coses un dia li toquen a un i un 
altre a l’altre.»
–S’ha perdut l’orgull de ser saltenc?
–«Crec que on hi ha més orgull de ser d’un poble és en 
l’ambient esportiu. Però jo no n’he fet mai cavall de bata-
lla, de l’orgull. Simplement, Salt és on visc, i he intentat 
fer alguna cosa perquè el poble vagi bé.»
–I per això va crear la llista d’Independents per Salt?
–«Jo sóc molt crític. No crec en dogmes, però si m’expli-
quen un fet argumentat, dono la raó. Mira, jo vaig ser dels 
que van muntar ERC a Salt. En Toni Strubell m’ho va de-
manar, i amb uns quants vam crear la secció local. Em van 
dir de ser candidat, però no ho vaig voler ser. Al fi nal vam 
presentar en Josep Paulí, que sí que ho volia ser. Quan 
va dir que volia pactar amb els socialistes, jo li vaig dir que 
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s’havia de discutir, però ell va optar pel pacte. I jo no hi es-
tava pas d’acord. Li ho vaig dir a en Puigcercós, que llavors 
presidia ERC a Girona, i vaig veure que estaven més pen-
dents dels interessos de partit que del poble. I a mi això no 
m’interessava. Per això amb un grup de gent vam crear els 
Independents, per no haver de dependre de partits.»
–En aquell moment va dir: «Volem entrar per des-
muntar el castell feudal que ara és l’Ajuntament. N’hi 
ha que es pensen que perquè el poble els ha escollit 
poden fer el que vulguin.» Encara ho creu?
–«Sí, i d’alguns que hi ha, encara ho penso més.»
–Vostè també ha estat un ferm defensor de Catalu-
nya. I no ha estalviat crítiques.
–«No, ni al PP ni al PSOE ni a la COPE. Encara l’altre 
dia vaig fer una carta a en Jordi Pujol. Em va sorprendre 
molt que hagués dit que hem de callar i que això de la 
independència ens podia ser perjudicial. Li vaig dir que 
si té por entri en un convent de clausura, que potser allà 
estarà tranquil. Durant 23 anys no va ser capaç de bellu-
gar ni un dit.»
–Si guanya el PP a l’Estat, aquesta serà una causa 
perduda?
–«No, estarà guanyada. Serà la manera de despertar la 
consciència de la gent. Ningú no es mou si no és a base 
de garrotades. El PP no farà pas res més perjudicial per 
a Catalunya que el PSOE. Quan governa l’esquerra, es-
combra el pati a la dreta. No fa tant, la patronal demana-
va retallades de sou, que s’havia d’allargar la jubilació... 
I en Zapatero va dir que no. Això és voler fer el fatxenda, 
quan ell sap que no és ningú, que qui mana és el capital, 
i a última hora ha hagut d’afl uixar. I els sindicats estan 
lligats de peus i mans i prefereixen continuar vivint de la 
rifeta. Les revolucions, aquí, fa anys que s’han acabat.»
Fuster tota la vida
–Professionalment ha estat fuster.
–«Des que tenia 14 o 15 anys fi ns que em vaig jubilar.»
–Tan fotut és l’ofi ci, que ara no n’hi ha?
–«Hi ha molts joves que ho voldrien ser! El problema és 
que tenir aprenents signifi ca un cost important en segu-
retat social, assegurances i coses així, i als petits em-
presaris els costa massa. Si les coses fossin diferents, 
em sembla que molta gent optaria pels ofi cis de tota la 
vida.»
–Una altra de les seves passions ha estat el medi 
ambient. Com les veu, les Deveses? Continuen sent 
unes grans desconegudes?
–«Una mica sí, la gent no hi té tirada. Amb això de la insegu-
retat, diuen que si t’hi atraquen, que si t’hi roben... Jo estic 
tip d’anar-hi i mai no he vist res. Quan a les Deveses vam 
fer-hi el projecte de recuperació perquè deixessin de ser un 
abocador, no es va completar la feina. Haurien de ser un 
espai de trobada, i faltaria fer-hi coses que ho facilitin, com 
ara posar-hi unes graelles per fer-hi carn a la brasa. Però 
estan molt millor. La qualitat de l’aigua del riu, l’obertura del 
carril bici i la feina de recuperació hi han ajudat molt.»
–La seva fi gura està directament lligada a la bicicleta.
–«Sempre m’ha semblat la millor manera de moure’m. 

Quan havien de fer nou el carrer Major, vaig insistir molt 
perquè hi fessin un carril bici. Em van anar dient que sí, 
i al fi nal no l’hi van posar. Si no es posen facilitats, fan 
que els ciclistes hagin d’infringir. Quan vaig a Girona pel 
carrer Major, passo per la calçada, però per tornar no tinc 
més remei que anar per la vorera.»
–Fins i tot va inventar una bicicleta per anar sobre 
l’aigua.
–«Hi ha qui em diu que l’hauria de patentar, però no ho 
he fet mai. Produeix una sensació molt agradable. Ara fa 
temps que no hi vaig, però ho tornaré a fer! És molt dife-
rent que anar amb la bicicleta per la ciutat, que tampoc 
no em fa pas cap por. El problema és que els cotxes ho 
han ocupat tot massa.»
–Ara ja el coneixen com el tiet de l’exalcalde Jaume 
Torramadé?
–«Guaita, no ho sé pas! Ja em coneixia molta gent, 
abans.»
–I el renyava quan era alcalde?
–«Sí, però tenia l’avantatge que acceptava força bé les 
crítiques. El fet que no tingués majoria també hi ajudava. 
Per exemple, quan va voler fer el pàrquing del mercat, hi 
havia una proposta per treure uns roures molt bonics de 
la plaça perquè s’havia de fer l’aparcament. Amb l’entitat 
ecologista Marfull, ens hi vam oposar, i al fi nal no es van 
afectar perquè el pàrquing va anar al teulat del mercat, 
tot i que algun regidor volia demostrar algun tic autoritari. 
Allò es va poder evitar, però potser ara no es podria fer, 
perquè tenen majoria absoluta. Jo, de la família, sóc el 
que té un sentit més crític i revolucionari.»
–Parlant de la família. Vostè també va fer un estudi 
històric per demostrar que el seu pare, Jaume Torra-
madé, el mestre d’Estanyol, no havia comès l’assas-
sinat que li havien atribuït amb una denúncia falsa i 
que va fer que l’afusellessin.
–«La relació de documentació era molt més extensa que 
la que es va acabar publicant. Vaig demostrar qui havia 
estat l’autor de la denúncia, i em van dir que no ho pu-
blicarien. I jo vaig dir que retiressin l’escrit, perquè no 
m’interessava pas fer-ho així. Al fi nal em van demanar 
la documentació perquè l’historiador fes les comprova-
cions. Va resultar ser cert, i es va acabar publicant que 
aquell home havia fet una denúncia falsa.»
–I què se li demana, a la vida amb 83 anys?
–«Jo el que vull és intentar viure bé. Prefereixo viure 
menys i estar bé que durar molts anys segons com.»
Nascut a Estanyol, fa més de cinquanta anys que viu a Salt, 
municipi on ha participat en gairebé tots els àmbits de la vida 
social, cultural i política. Aquesta implicació li va valer el pre-
mi Tres de Març del 2000. Va ser un dels fundadors de l’As-
sociació de Veïns de Salt, membre del Consell Municipal, 
dels Amics de les Deveses, de l’entitat Marfull i de la revista 
La Farga, i fi ns i tot, cap de llista d’Independents per Salt –no 
va obtenir representació–. Algunes de les seves altres grans 
passions són el medi ambient –va rebre el premi Peix del 
Grup de Defensa del Ter– i la bicicleta, mitjà de transport al 
qual tradicionalment ha estat lligada la seva fi gura. 
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L’activista cultural, social i polític de Salt Ramon Tor-
ramadé va morir ahir als 83 anys. Conegut pel seu 

catalanisme, la defensa del medi ambient i les classes 
socials més desafavorides, havia participat en multitud 
d’entitats de tot tipus. De fet, tot i estar malalt, havia con-
tinuat participant en algunes. Militant durant anys d’ERC, 
va deixar el partit i va ser cap de llista per IpS en les 
municipals del 1999. El funeral se celebrarà demà a les 
dotze del migdia al Tanatori del Gironès, a Salt.
Nascut a Estanyol, Ramon Torramadé es va convertir en 
un dels personatges més quotidians de Salt, bàsicament 
perquè era pertot arreu. La seva trajectòria personal i 
professional –era fuster– va estar íntimament lligada amb 
la vila, en la qual va participar en gairebé tots els àmbits 
de la vida social, cultural i política. Aquesta implicació li 
va valer el premi Tres de Març del 2000. Va ser un dels 
fundadors de l’associació de veïns de Salt, promotor de 
la independència, membre del consell municipal, dels 
Amics de les Deveses, de l’entitat Marfull o de la revista 
La Farga. Algunes de les seves altres grans passions 
van ser el medi ambient –va rebre el premi Peix del Grup 
de Defensa del Ter– i la bicicleta, mitjà de transport al 
qual tradicionalment ha estat lligada la seva fi gura. La 
seva activitat associativa encara la continuava desenvo-
lupant, tot i la malaltia que tenia. Continuava al consell 
de redacció de La Farga i al consell consultiu de la gent 
gran de Salt. A banda d’això, també havia treballat en la 
recuperació de l’Illa d’Avall de Jafre i s’havia mobilitzat 
contra el Plan Hidrológico Nacional del PP.

Punt Diari 24/04/10

Diari de Girona 24/04/10

D’esperit crític i revo-
lucionari, no compartia 
les tesis de l’Església 
catòlica ni de la ma-
joria de partits, que 
sovint havien estat el 
blanc de les seves crí-
tiques: des del PP fi ns 
al PSOE, CiU o ERC. 
Precisament, havia 
estat un dels crea-
dors d’ERC a Girona 
i de la secció local de 
Salt. Va formar part de 
les llistes en diverses 
ocasions però va do-
nar-se’n de baixa per-
què, com deia en una 
entrevista publicada a 
El Punt el mes de febrer passat, considerava que la direcció 
estava més preocupada pel partit que pel poble. Fruit d’això, 
va ser un dels impulsors d’Independents per Salt el 1999 i, 
tot i que en va ser cap de llista, no va tenir representació.
Homenatge diumenge
Un exemple de la implicació de Torramadé a Salt és que la 
comissió organitzadora de la consulta per la independèn-
cia dipositarà el seu vot, que va exercir de manera antici-
pada, el primer a l’urna. D’aquesta manera se li vol retre 
homenatge. A més, es llegirà un text que havia escrit.

Ramon Torramadé, fotografi at el febrer passat. Foto: 
MANEL LLADÓ.

Ramon Torramadé, saltenc reconegut amb el premi 
Tres de Març i fi ll adoptiu de la vila va morir ahir a 

l’edat de 83 anys. Ebenista de professió, va ser un des-
tacat activista polític de Salt i va participar gairebé en tot 
els moviments cívics de certa rellevància a la vila. En els 
darrers temps havia bolcat més esforços a la revista La 
Farga, de la qual era un dels seus creadors. Va ser un 
dels fundadors de l’associació de veïns de Salt -que va 
aconseguir la independència de la vila el 1983-, membre 
del Consell Municipal, dels Amics de les Deveses, de 
l’entitat Marfull i, i fi ns i tot, cap de llista d’Independents 
per Salt, encara que no va aconseguir representació. En 
les darreres setmanes havia animat els saltencs a parti-
cipar en les consultes independentistes. 
Nascut el 1926, a Santa Maria de Ribaredonda, a Bur-
gos, era fi ll de pare català i mare castellana. Als tres anys 
va anar a viure a Estanyol, d’on ell es considerava, als 
deu vivia a Girona, i als tretze va haver de tornar a Bur-
gos a causa de la Guerra Civil i no va ser fi ns als 17 anys 
que va tornar a Girona. Als 31 anys Ramon Torramadé 
va marxar a Caracas (Veneçuela) on es va estar 7 anys, 

per tornar el 1964.
Ramon Torramadé va dedicar la seva vida professional a 
l’ebenisteria, tot i que els últims anys ho va complemen-
tar amb la fusteria i la talla va ser un complement de la 
decoració dels mobles. Una vegada jubilat es va iniciar 
en la talla de fi gura. Totes les seves talles són de fusta 
d’arbres de Salt que, a causa de diferents motius, tala-
ven dels carrers i places i dels quals n’aprofi tava algun 
tros. 
L’any 2000, va rebre el premi Tres de Març per la seva 
llarga tasca de participació ciutadana en tota mena d’ini-
ciatives i entitats des de l’Associació de Veïns de Salt a 
les entitats en defensa del patrimoni natural o, per exem-
ple, la seva participació al Consell Municipal de Salt.
El 2006, l’Ajuntament de Salt inicia els tràmits per no-
menar-lo fi ll adoptiu de la vila. L’acte del nomenament 
va tenir lloc al Teatre de Salt, el dia 30 de març de 2007 
i el regidor d’Independents per Salt, Ramon Muñoz, va 
destacar les causes socials, culturals i mediambientals 
que el van mobilitzar a la recerca de “justícia social” i 
“llibertat”. 
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: 

Llengua, medi ambient i bicis
El 14 de juny de 2007, l’ADAC (Ateneu d’Acció Cultural) 
li concedeix el premi a la Normalització Lingüística per 
la seva trajectòria en favor de la llengua i el país. Va ser 
un dels socis fundadors de l’ADAC i també va crear la 
revista saltenca La Farga.
Algunes de les seves altres grans passions eren el medi 
ambient i la bicicleta. El 3 de desembre de l’any 2000 va 
rebre, a Torroella de Montgrí, el premi Peix que el Grup 
de Defensa del Riu Ter va lliurar-li per la seva tasca en la 
protecció del medi ambient i per haver estat un dels im-
pulsors per mantenir el paratge de l’illa d’Avall, a Jafre.
Torramadé lamentava que Salt havia perdut aquest ca-
ràcter de vila en els darrers anys. Entre les seves críti-
ques afegia que des dels anys 70 s’havia degradat molt 
per l’expansió urbanística, al principi pels pisos socials 
del règim franquista i després per la pèrdua d’espais na-
turals i de conreus al Pla de Salt.
La seva fi gura anirà sempre associada a la bicicleta, de 
la qual era un fi del usuari i defensor aferrissat. En di-
verses entrevistes, havia lamentat que cada vegada fos 

L’exalcalde, al centre, mira el seu oncle quan el van nomenar fi ll adop-
tiu. Diari de girona

menys segur utilitzar-la.
Assegurava que ell era el més revolucionari de la família 
quan se li recordava que era oncle de l’exalcalde i porta-
veu de CiU Jaume Torramadé.

En el setantè aniversari de l’afusellament del meu avi, Jau-
me Torramadé Español, mestre de l’escola d’Estanyol 

entre 1929 i 1939, veí de Bescanó i president del Comité 
d’aquest poble durant la Guerra Civil, el Ple de l’Ajuntament 
de Bescanó ha acordat la reparació de la seva memòria.
 La seva execució, com la de tantes persones que en aquell 
temps van prendre partit per una societat més justa, fou 
conseqüència de l’acció repressiva dels sollevats contra la 
II República durant la guerra i la dictadura subsegüent.
En un acte senzill però molt emotiu per la família, s’ha 
declarat, a petició del Memorial Democràtic de Catalu-
nya i del grup municipal d’Entesa per Bescanó, el caràc-
ter radicalment injust de la seva condemna a pena de 
mort i del procés substanciat per un consell de guerra 
il.legítim, mancat de garanties judicials i sota l’acusació 
per uns delictes que mai va cometre.

Així doncs, fi nalment, malgrat els impediments trobats al 
llarg del camí, s’ha pogut tancar una dolorosa ferida de 
la nostra història familiar. Llàstima que el meu oncle Ra-
mon, que va lluitar més de trenta anys per reparar la me-
mòria del seu pare, no hagi pogut viure aquest moment. 
No obstant, la seva qualitat humana, força i perseveran-
ça, ens han de servir d’exemple, avui més que mai, i en-
coratjar-nos a seguir defensant amb llibertat i valentia la 
restitució del nom i la dignitat de totes aquelles persones 
que es van veure humiliades per la dictadura franquista 
d’aquest país i privades del seus drets fonamentals, fi ns 
i tot amb la seva vida. Continuen havent-hi moltes con-
demnes injustes i actes per reparar. 

Joaquim Torramadé Trull
Girona, 19 de maig de 2010

Convidem a tots els veïns d’Estanyol a assistir al pro-
per PLE MUNICIPAL a l’Ajuntament de Bescanó, 

demà dia 18, a les 8 del vespre, on s’ha d’acordar la 
Reparació de la Memòria Històrica de Jaume Torramadé 
i rehabilitar-ne el bon nom.
Enguany s’escau el setantè aniversari de l’afusellament 
de Jaume Torramadé, mestre de l’escola d’Estanyol en-
tre 1929 i 1939, veí de Bescanó i president del Comitè 
d’aquest poble durant la Guerra Civil. La seva execució, 

com la de tantes persones que en aquell temps van pren-
dre partit per una societat més justa, fou conseqüència 
de l’acció repressiva dels sollevats contra la II República 
durant la guerra i al dictadura subsegüent.
Es proposa acordar de: “Declarar el caràcter radicalment 
injust de la condemna a pena de mort i el procés subs-
tanciat contra Jaume Torramadé i Estañol per un consell 
de guerra il·legítim, mancat de garanties judicials i sota 
l’acusació d’uns delictes que mai no varen ser provats.”

Entesa per Bescanó
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Senyor, 

Li envio una còpia de l’expedient del Consell de Guerra 
del meu avi JAUME TORRAMADÉ ESPAÑOL, mestre 
de l’escola d’Estanyol de 1929 a 1939, que prové de l’Ar-
xiu Històric de Girona i és una reproducció exacta dels 
documents originals custodiats als Arxius Militars.
Com pot comprovar, la denúncia, els dos informes i la 

declaració testifi cal de l’Alcalde de Bescanó, de dates 15 
de juny, 31 de juliol i 9 de setembre de 1939 i 7 de març 
de 1940, van motivar la seva detenció, empresonament i 
condemna a mort per un “delito de adhesión a la rebelión 
militar”, previst i penat als articles 237 i 238.2 del Codi de 
Justícia Militar. 
El meu avi Jaume, víctima de la repressió franquista, va 
morir afusellat al cementiri de Girona el dia 20 de juliol 
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de 1940, a l’edat de 50 anys, deixant una dona i set fi lls 
menors d’edat. 
Aquests fets, que tant patiment van causar, són molts 
tristos i difícils d’oblidar, i formen una part ben viva i sen-
tida de la nostra història familiar. 
És per això, que el meu oncle Ramon li ha demanat, en 
reiterades ocasions, que en un Ple de la Corporació es 
rehabiliti el bon nom i la memòria del seu pare, ja que, 
precisament, la persona que injustament el va acusar va 
ser una autoritat municipal en l’exercici del seu càrrec 
que sabia perfectament quines serien les doloroses con-
seqüències del seu acte.
El silenci a la legítima petició del meu oncle, i pitjor en-
cara, l’oposició manifestada públicament per l’equip de 
Govern Municipal en el Ple de la Corporació de 15 de 
juny de 2000, són per en Jaume Torramadé Español, i 
els seus fi lls i descendents actuals, no sols una denega-
ció de justícia, sinó una segona i injusta condemna. 
He llegit l’acta del Ple de 15 de juny de 2000 i, sincera-
ment, em pregunto:
 -Amb quin dret poden demanar-nos que “renunciem, per 
estimació al futur, per estimació a les generacions que 
vindran, a la reobertura del passat?
- Com s’atreveixen a dir-nos que s’ha de “passar pàgi-
na”?
- Perquè afi rmen que la memòria de Jaume Torramadé 
pot ser “un factor de discòrdia en el present o en el fu-
tur”. 
Senyor, permeti que li digui que aquests motius de de-
negació no són propis d’una institució democràtica com 
l’Ajuntament de Bescanó, ja que aquest no pot actuar 
per por, temors o recels de qualsevol mena, sinó que té 
el deure moral d’impulsar l’ànim solidari entre tots els ciu-
tadans i ciutadanes del municipi per recuperar de l’oblit 
els fonaments de la democràcia actual. Això és el que 
ens mereixem la família de Jaume Torramadé i el poble 
sencer de Bescanó, i ningú té dret a impedir-ho.
Per tant, desprès de tants anys de democràcia, crec que 
ja és hora de tancar les ferides que va obrir la guerra 
civil, però no estic d’acord, a l’igual que el meu oncle i 
milers de ciutadans i ciutadanes d’aquest país, en que 
per fer-ho s’hagi de “renunciar al passat” o simplement 
“passar pàgina”  sinó tot el contrari, el que s’ha de fer és 
actuar amb llibertat i valentia i restituir l’honor i el bon 
nom de totes aquelles persones que, com el meu avi, 
es van veure humiliades per la dictadura i privades dels 
seus drets fonamentals, fi ns i tot amb la seva vida.
Pel que fa a l’afi rmació de que la memòria de Jaume Tor-
ramadé pot ser un factor de discòrdia en el present o en 
el futur, em remeto, per la seva sinceritat, a les paraules 
del meu oncle que fi guren al seu escrit de 29 de juny de 
2000, presentat a l’Ajuntament:
“Jo en cap moment exigia responsabilitats ni culpabilitats 
personals. Si hi posava noms era per a poder demos-
trar que no parlava en va i per això la missiva anava 
acompanyada de documents ofi cials; solament demana-
va que l’Ajuntament actual, com a institució continuista 

d’un altre Ajuntament que en va ser el responsable di-
recte, reconegués uns fets tant deplorables que varen 
afectar molt seriosament una família del municipi. Han 
passat 60 anys, precisament, ara, que ha passat tant de 
temps, sincerament penso, que seria una bona ocasió 
per tancar un episodi del qual en fou víctima el mestre 
d’Estanyol i si queden descendents d’aquells protagonis-
tes, que ens donessin la mà amb la sincera voluntat de 
tancar un procés. Si no és així, continuarà”
Per altra part, tinc l’obligació d’advertir-li que els motius 
de denegació emprats pel Govern Municipal constitu-
eixen una clara i manifesta vulneració de totes les Re-
solucions adoptades fi ns al moment per les institucions 
democràtiques de dins i fora del nostre país.
En efecte, el Parlament de Catalunya, prèvia condemna 
formal del cop d’Estat feixista del 18 de juliol de 1936, 
ha vingut declarant en diverses Resolucions com  la Re-
solució 89/VII, 16 d’abril de 2004, que la recuperació de 
la memòria històrica de la repressió franquista i la repa-
ració i restitució de la dignitat de les seves víctimes són 
indispensables per establir una sòlida reconciliació i tan-
car de forma defi nitiva una amarga pàgina de la nostra 
història.
“Transcorreguts més de 25 anys des de la instauració 
de la democràcia, el silenci ha continuat imperant sobre 
aquesta part tant dramàtica de la nostra història, que 
comporta uns 150 mil afusellats i 500 mil empresonats. 
Però no sols és Història sinó part ben viva i sentida de la 
vida de centenars de víctimes i milers dels seus familiars 
i descendents, també per tots aquells que compartiren i 
comparteixen els seus ideals d’una Espanya més justa, 
més lliure, és igualitària i pròspera. Ha arribat l’hora de la 
memòria, del reconeixement moral de la seva contribu-
ció, de la restitució i de la reparació dels danys causats. 
La memòria i la reparació són indispensables per esta-
blir una sòlida reconciliació i tancar de forma defi nitiva 
aquesta amarga pàgina de la nostra història. Es tracta 
d’una exigència de justícia per a les víctimes. El silenci 
ha estat i és per a aquestes víctimes no sols una dene-
gació de justícia, sinó una segona i injusta condemna”  
En moltes altres Resolucions, el Parlament de Catalunya 
s’ha pronunciat també a favor de la recuperació de la 
memòria històrica, tals com la Resolució 359/VI per la 
qual expressava la condemna moral de l’exili i dels res-
ponsables dels crims, manifestant el desig que a totes 
les víctimes del franquisme els fos restituïda la seva dig-
nitat; també en la Resolució 748/VI sobre la condemna 
moral de les injustícies comeses durant el franquisme, 
per la qual es convidava  a les institucions de l’Estat a 
condemnar moralment a aquestes; igualment la Moció 
160/VI per la que es prenien mesures de reparació a les 
víctimes del franquisme; o bé en la Moció 217/VI sobre 
la recuperació de la memòria històrica, especialment pel 
que fa a les persones desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la Postguerra.
Igualment, el Congrés dels Diputats va aprovar en data 
20 de novembre de 2002 dues Resolucions per les que 
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es feia un reconeixement moral de tots els homes i do-
nes que patiren la repressió franquista per defensar la 
llibertat i per professar idees democràtiques i per la que 
es declarava i instava a tots els poders públics a reparar 
moralment a les víctimes del franquisme desaparegudes 
i assassinades per defensar valors republicans.
També cal esmentar la proposta de Leo Brincat, presen-
tada a la Comissió d’Afers Polítics del Consell d’Europa, 
de 4 de novembre de 2005, sobre la necessitat de con-
demnar el franquisme i on es feien les recomanacions 
d’adoptar una declaració ofi cial adreçada a condemnar el 
franquisme a nivell internacional, promoure monuments 
a la memòria de les víctimes i reclamar de l’estat es-
panyol una comissió d’investigació sobre les violacions 
dels drets humans comeses sota la dictadura franquista
En el mateix sentit que l’anterior proposta, hem de re-
ferir-nos a l’Informe de l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa fi rmada en Paris el 17 de març de 2006 
on es denuncien les greus violacions de Drets Humans 
comeses a Espanya entre els anys 1939 i 1975. 
I en l’àmbit normatiu hem de citar l’article 54 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, la Llei 13/2007, de 31 d’oc-
tubre, de creació del Memorial Democràtic aprovada pel 
Parlament de Catalunya i la Llei estatal 52/2007, de 26 
de desembre.
L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya es-
tableix l’obligació de la Generalitat i els altres poders 
públics de vetllar pel coneixement i el manteniment de 
la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col-
lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i 
les llibertats democràtiques i disposa que amb aquesta 
fi nalitat
«s’han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciuta-
dans que han patit persecució com a conseqüència de la 
defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». 
La Llei 13/2007, de 31 d’octubre, de creació del Memori-
al Democràtic aprovada pel Parlament de Catalunya de-
clara en la seva exposició de motius que la grandesa de 
la democràcia és que, a diferència dels règims totalitaris, 
és capaç de reconèixer la dignitat de totes les víctimes 
de la intolerància més enllà de les opcions personals, 
ideològiques o de consciència de cadascú. 
Per tant, cal un reconeixement de totes les víctimes de la 
violència política. La preservació de la memòria històrica 
d’un país és, doncs, una expressió de la seva llibertat. 
La reivindicació del compromís polític de la ciutadania 
per la conquesta de les llibertats és una manifestació de 
cultura democràtica. Apel·lar al passat per comprendre 
el present i afrontar el futur és un signe de cultura políti-
ca de les societats desenvolupades, és en defi nitiva una 
demostració de virtut pública a la qual els representants 
de la sobirania popular no poden renunciar. 
Es reconeix obertament que la transició a la democrà-
cia, vista amb la perspectiva del temps transcorregut, 
donà uns resultats polítics positius, ja que va permetre 
superar la divisió creada per la Guerra Civil i la dictadura, 

però que en aquest procés hi ha també una part fosca, 
com l’oblit de preservar la memòria dels ciutadans i la 
d’entitats de tota mena que, en les dures condicions d’un 
règim dictatorial de quaranta anys, posaren per davant 
de cap altra consideració personal o familiar l’objectiu 
de recuperar les llibertats arrabassades per la dictadura 
franquista, amb el sacrifi ci del treball, de la integritat fí-
sica o de la vida. En aquest sentit, un dels dèfi cits de la 
transició a la democràcia fou la institucionalització de la 
desmemòria i l’oblit de la tradició democràtica i els seus 
protagonistes.
Per tant, conclou la Llei que la societat catalana continua 
tenint un deute amb el propi passat i el Govern ha de 
donar compliment a l’article 54 de l’Estatut, és per això 
que:
- Cal alliberar la pluralitat de memòries i, més enllà de 
les diverses iniciatives portades a terme fi ns ara per a 
recuperar la memòria del passat i dignifi car les víctimes 
de la Guerra Civil i de la dictadura del general Franco, 
s’ha d’impulsar una decidida política pública en aquest 
sentit. 
- Cal, per tant, una condemna explícita del règim franquis-
ta. El sistema democràtic ha de reconèixer la memòria i 
la dignitat de totes les víctimes del franquisme i també 
les de la violència política incontrolada a la rereguarda 
republicana, especialment de les que es van produir en 
els primers mesos de la guerra i amb independència de 
llurs opcions ideològiques i de la zona en què, de grat o 
per força, les va situar el confl icte bèl·lic. 
- Cal, en defi nitiva, una rehabilitació plena de totes les 
persones, organitzacions i institucions represaliades du-
rant la Guerra Civil i el franquisme, per tal que els su-
pervivents, llurs familiars, llurs amistats i les generacions 
futures se sentin reconegudes.
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, de la Memòria His-
tòrica, en el seu article 2 reconeix el dret a la reparació 
moral i a la recuperació de la memòria personal i familiar 
com una part fonamental de l’estatut jurídic de la ciutada-
nia democràtica i, com a expressió d’aquest dret, declara 
el caràcter radicalment injust de totes les condemnes, 
sancions i qualsevol forma de violència personal per ra-
ons polítiques, ideològiques o de creença religiosa, du-
rant la Guerra Civil i la Dictadura:
“Es la hora, así, de que la democracia española y las 
generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y re-
cuperen para siempre a todos los que directamente pa-
decieron las injusticias y agravios producidos, por unos 
u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias 
religiosas, en aquellos dolorosos periodos de nuestra 
historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida”
Per tot l’exposat, és l’hora que l’Ajuntament de Bescanó 
rehabiliti i restitueixi el bon nom i la dignitat de Jaume 
Torramadé Español, mestre de l’escola d’Estanyol de 
1929 a 1939, accedint així a la legítima i justa petició del 
seu fi ll gran, que tant ha treballat en la recuperació de la 
memòria del seu pare. 
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Els records d’infantesa del meu oncle Ramon formen part 
de la nostra història familiar més sentida. Per això, des del 
perdó, la pau i la serenor no els podrem oblidar mai.

“El  mes de juny, un dia que tots eren a Girona, estava 
sol amb el pare a casa i veig que passa un cotxe amb 
dos guardia civils en direcció a l’església, li dic al pare. 
Era a la tarda, al cap d’un parell d’hores tornen amb en 
Llarg i em diu que avisi el pare que surti i se l’emporten...  
El pare continua a la presó i la mare es veu obligada a 
portar a l’hospici en Pere, en Manel i la Montse, en Lluís 
no ho recordo... Un cop al mes tenim visita darrera una 
retxa protegida amb tela metal.lica i una barra perquè no 
s’acostessin massa. 6 presos de cop amb els dos fami-
liars autoritzats i un guàrdia al costat per a escoltar. Era 
impossible entendre’n, tantes veus barrejades t’aturdien, 
només la mirada deia prou coses. La necessitat desperta 
l’enginy i la comunicació es feia amb papers amagats en-
tre el menjar i la roba. Això si, que no et descobrissin que 
el càstig era exemplar: sense pati, sense visita... Més 
tard, quan el pare fou condemnat a mort, s’acabaren les 
visites, quedaven incomunicats en unes dependències 
del tercer pis que en deien la nevera. En la seva cel.la hi 
havia una fi nestra que donava al carrer del Portal Nou. 
Als condemnats a mort, tot el que rebien era escorcollat 

rigurosament però, amb tot aconseguien comunicar-se. 
Quan arribava la roba bruta a casa, la mama no parava 
de desfer les gires de les peces de roba fi ns que troba-
va un paper de fumar, desprès ella feia igual. En un co-
municat d’aquests van quedar que un dia, la mama i al-
guns de nosaltres, no se si tots, a tal hora passariem pel 
mencionat carrer del Portal Nou. Calia actuar amb molta 
discreció, era perillós. Els centinel.les que envoltaven la 
presó, si aconseguien matar un pres que s’acostava a la 
fi nestra tenien un mes de permís. Tots mudats, almenys 
nets –els nois anàvem amb el cabell al zero-, varem fer 
el camí, els grans sabíem el perquè d’aquell passeig i 
dissimuladament, de lluny, el carrer feia pujada, varem 
veure al pare, no es podia acostar a la fi nestra per evitar 
ser vist pel centinel.la... El pare ingressà a la presó el 17 
de juny de 1939, el 23 de desembre passa a disposició 
del Jutge Militar, el 31 de maig de 1940 és condemnat a 
la pena de mort i el 20 de juliol del mateix any és afusellat 
al cementiri de Girona”  
(Fragments de l’escrit “A tots els germans i descendents 
que estiguin interessats en conèixer un passat que és 
de tots nosaltres” de Ramon Torramadé García, 13 de 
febrer de 1997) 

Joaquim Torramadé Trull
Girona, 1 d’abril de 2009

Recordo molt bé la meva sorpresa quan vaig comen-
çar a col·laborar amb la Farga -gràcies a en Narcís 

Burch que va insistir perquè els ajudés amb el núme-
ro 200-, i em van presentar en Ramon. Només un any 
abans, a la facultat havíem fet un intent de revista cul-
tural, la qual, tot i haver-hi un grup de gent molt jove i 
suposadament molt dinàmica darrera -gent d’art, de 
llengua i incloses ‘protoperiodistes-’, només va aguan-
tar dos números. Aleshores, com podia ser que aquell 
senyor de gairebé 80 anys passés textos a ordinador, 
fes fotografi es, coordinés els col·laboradors, tractés amb 
la impremta...? En fi , admirable. I així va ser com, cada 
mes, rebia la trucada d’en Ramon: “Agnès, aquest mes 
hem pensat que podries entrevistar a fulanet o a manga-
neta”. Fins que un dia, amb to entre sorprès i uns mica 
incòmode, em digué, “Agnès, aquest mes ‘diuen’ que 
m’entrevistis a mi”. “Doncs em sembla molt bé!”, li vaig 
replicar, això em permetria saber alguna cosa més de 
l’incansable Ramon, que com sempre, no s’estigué de 
dir-hi la seva, tot afegint a l’entrevista que recuperem a 
continuació aquesta nota: “en Ramon diu que no li sem-
blava bé ser entrevistat, però davant la insistència dels 
companys del Consell de Redacció ho ha acceptat.” Es-
perem, Ramon, que ara ens acceptis aquest homenatge, 

tot i desitjant que, siguis on siguis, no deixis de dir-hi la 
teva, com sempre.

-Fill de pare català i de mare castellana, nascut a Bur-
gos, oi?
-Sí, el meu pare era mestre i li va tocar la plaça a Santa 
Maria de Ribaredonda, a Burgos, l’any 1929 guanya la 
plaça de mestre d’Estanyol i ens hi traslladem. Malaura-
dament, després va venir la guerra i quan van entrar els 
franquistes, el van matar. La meva mare va quedar sola 
amb set fi lls i les vam passar de tots colors.

-Va viure en diferents llocs, entre ells Veneçuela, com 
és això?

-Vivia a Girona, m’havia casat, tenia feina, però em fal-
tava alguna cosa. La gent em deia, ‘però què més vols? 
Si tens feina, estàs casat, tens això, tens allò...’; però 
escolta, jo dic sempre que l’home no viu pas solament de 
pa. La satisfacció interior també hi compta. N’hi ha que 
amb els diners ja en tenen prou, per mi els diners, que no 
n’he necessitat masses tampoc, no ho són tot.
-I va agafar les maletes i va creuar l’Atlàntic

-Sí, vaig marxar cap a Caracas. Al cap de mig any de 
ser-hi va venir la meva dona amb la nena i em vaig posar 
a treballar pel meu compte. Vaig estar-hi set anys. Fins i 
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tot em vaig nacionalitzar veneçolà, m’hi trobava bé, com 
a casa, ja no pensava pas marxar-ne.

-Però?

-Tot va canviar quan es va morir la meva dona. Havíem 
vingut a passar unes vacances aquí i, una setmana des-
prés de tornar, va tenir un atac de cor i va morir. Coses de 
la vida. En aquells moments, jo estava tot el dia ocupat al 
taller i vaig pensar que el millor seria enviar la meva fi lla 
amb l’àvia, a Girona. Aleshores va resultar que no podia 
estar-me allà sense ella i vaig tornar cap aquí, on després 
vaig refer la meva vida amb la meva companya actual.
-Com era l’Amèrica Llatina d’aquells temps?

-A Veneçuela hi havia un dictador. Els nord-americans ho 
tenien tot controlat, posaven dictadors en els països que 
els interessava i així ells podien explotar les riqueses a 
cor què vols. Una corrupció descarada. Igual que passa 
amb molts països del continent africà, i bé, aquí a Euro-
pa també estem en mans d’Estats Units, diguin el que 
vulguin. Per això jo penso que Veneçuela ha fet molta 
sort amb l’Hugo Chávez, que ha dit prou. 
-Vostè es considera comunista?
-Jo més que res em considero anarquista. El que passa 
és que reconec que aquest ideari és una utopia, que no 
es pot aplicar perquè les persones som ambicioses. Viu-
ríem molt bé sense govern, sense exèrcit i sense totes 
aquestes despeses, que amb la meitat del que treballem 
en faríem prou. Però sempre n’hi ha algun que és ambi-
ciós i ja hi som, necessitem un pastor. 

-En som d’ambiciosos, o ens hi tornem?

-Ens hi tornem. Les persones es formen d’una manera o 
d’una altra segons la situació en què es troben i la cultu-
ra que reben. Els meus fi lls, de petits, ho haurien donat 
tot. Jo ho trobava molt bé que fossin així, m’agradava, 
però és clar, també els havia de fer veure que estem en 
una societat que, si passes gana, ningú et donarà res. 
Tothom es preocupa només per ell. Els humans volem 
exercir poder i només ho podem fer amb els més dèbils; 
sempre volem escridassar el de més a baix. L’invent dels 
diners és el que ho va espatllar tot, perquè permet aca-
parar, acumular riquesa. Aquí comença l’ambició.

-Parli’m de quan va tornar a Girona. De seguida es va 
implicar en la vida social?
-Sí, però és clar, aquí encara hi havia en Franco i no podi-
es pas fer massa cosa. Per aquell temps, a mi m’agrada 
molt pescar i em vaig fer d’una societat de pesca de la qual 
vaig ser president. Resulta que hi havia una persona del 
‘Movimiento’ que ho distorsionava tot i altres presidents, 
abans d’enfrontar-s’hi, plegaven. La majoria em deia que 
m’amargaria la vida però jo els vaig dir, ‘ja ho veurem’. 
Total, que va arribar un moment en què, en un concurs, va 
sortir amb un estirabot que no tocava i el vam sancionar.

-l no li va agradar... 
-Quan li van comunicar, em va trucar a casa dient-me ‘tu 
què t’has cregut, seràs tu el que aniràs al carrer’. Ales-
hores li vam augmentar la sanció! I tot seguit, em van en-
viar una carta de la Federació d’Esports de Madrid que 
quedava destituït, que mai més podria ocupar un càrrec 
públic. Aviat va morir en Franco i la sanció va quedar 
suspesa. Aquí sí que t’haig de confessar que és l’única 
vegada que he dit una mentida a consciència. Es van 
fer eleccions i es van presentar un grup de gent de pes, 
aleshores vaig explicar que volien el càrrec per treure’n 
benefi cis i que pujarien les quotes. I és clar, la gent no els 
va votar. Reconec que vaig mentir, però no volia que es 
pensessin que podien fer tot el que volien només perquè 
eren dels que manaven! 

-Però després del que va passar al seu pare, no li feia 
por enfrontar-se a aquesta gent?
-No, no he tingut mai por de res. 

-Quina sort... Darrera de qualsevol cosa hi era pre-
sent l’entramat polític. 
-Pensa que després em vaig presentar a les eleccions 
de president de la Federació de Pesca; doncs un noi que 
ens havíem fet amics d’anar a pescar -no per idees per-
què ell havia estat un División Azul i tenia relació amb 
tota aquesta gent- em va dir ‘tu no pots ser president de 
la Federació, per la qüestió del teu pare’, perquè vegis 
com et tenien fi txat. I això que ja era en la transició.

-En certa manera, avui dia també passa?
-Sí, és clar. Ja ho vaig dir el dia que em van fer fi ll predilec-
te, que això de la ‘llibertat d’expressió’ no existeix, perquè 
mira, la Núria Pórtoles, és a la presó per les seves idees.

-De tota manera, els que van viure la dictadura, han 
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viscut un canvi important.
-Sí, però també moltes il·lusions que es varen perdre. 
Molts polítics que en aquells moments semblava que 
anaven a favor de la justícia, al cap de quatre dies no-
més van buscar el seu profi t. Del que es prometia en un 
principi, s’ha reculat molt. I avui dia, estem en un mo-
ment que recorda el feudalisme. Els treballadors no són 
ningú, el dia que els necessiten els agafen i quan no, els 
deixen; cada dia són més les empreses que tanquen, les 
que prejubilen i les que s’aprofi ten de la situació de molts 
immigrants per pagar sous miserables. El capital ho té 
tot molt ben lligat per treure benefi cis i resistir, el que no 
ho podrà resistir és el treballador.

-Feia alguna activitat clandestina quan va tornar a 
Girona?
-Estava amb l’Assemblea de Catalunya on miràvem de 
conscienciar la gent que vivíem en un règim que no era 
propici, fer manifestos, etc. I l’any 68 vaig començar a 
fer classes de català. Vaig començar perquè a Caracas 
havia fet amistat amb uns catalans. Quan vaig tornar cap 
aquí, els vaig escriure una carta, en castellà és clar, de 
l’única manera que sabia escriure i encara, segurament, 
carregada de faltes, i ells em van contestar en català. 
Aleshores vaig pensar, és possible que des de Girona 
escrigui en castellà i des de Caracas m’escriguin en ca-
talà? Això no podia ser.

-Com comença la seva vinculació amb les entitats 
de Salt?   
-Jo vaig entrar a l’Associació de Veïns de Salt al cap de 
poc de ser aquí. Era una associació que es va crear pel 
tema de l’annexió a Girona. Ja vaig veure que allò era una 
injustícia i m’hi vaig apuntar. L’associació l’havia creat el 
mateix ajuntament perquè quan entréssim a formar part 
de Girona es defensessin els interessos del poble. Però 
és clar, era una associació feta per la gent que manava. 

-I ja hi vam ser!
-Aleshores jo i uns quants vam començar a reivindicar 
diferents coses perquè en aquell temps, aquest poble 
estava fet un desastre, però és clar, al president no li 
interessava buscar mullader. Total que, després que no 
ens deixessin reunir-nos a l’ajuntament, els més impli-
cats ens vam trobar a Can Panxut i allà vam nomenar 
una nova junta i em va tocar a mi ser el president, l’al-
tre president va plegar i ja ens tens fent reivindicacions i 
emprenyant en Nadal i altres responsables de la qüestió 
social. 

-Amb tantes persones amb qui s’ha enfrontat, i en 
canvi, considero que és una persona apreciada per 
la gent en general, com ho fa? 
-Ui, perquè els hi dic ben clar. Els dic ‘ja sé que esteu es-
perant que em mori per treure-us una càrrega de sobre!’ 
Això ho he dit a més d’un i a més de dos! Fent broma, és 
clar. Però jo mentre sigui viu, no acceptaré les injustícies. 
Si veig una cosa que està ben feta, potser no diré res, 
perquè l’obligació de tothom és fer les coses ben fetes, 
a més, parlant dels governants, ja tenen mitjans per es-

bombar les coses que fan bé... I amb tot faig el mateix.

-Què creu que li fa falta al Salt d’ara?
-Caldria fer com un ‘viver d’empreses’ on es donés l’opor-
tunitat als joves a desenvolupar les seves idees; això per 
una banda. I per una altra, hauríem de treballar per la 
convivència. Hi ha poca relació entre veïns i si parlem de 
la immigració, estic fart de sentir crítiques a tort i a dret. 
¿Que ningú es recorda de quan els d’aquí emigràvem a 
Alemanya? I la gent només fa que dir que no s’integren, 
però és que tampoc ho volem. Bé, no ho volem amb al-
guns, perquè bé que hi ha esportistes o altres persones 
populars d’origen estranger, i aquests sí que els vol tot-
hom! Som racistes amb els pobres, no amb el color.

-I com veu el futur, en general? És de caire optimista 
o pessimista?
-Jo d’optimista ho sóc molt, perquè si no, no lluitaria. Fa-
ria molts anys que només em preocuparia per mi. Ara, 
crec que venen anys difícils on la població ho tindrà molt 
dur, encara que al carrer tot sembli glòria. Es viu al dia 
sense preocupacions com si el futur no existís. 

-Així és un ‘entregat’! Tot i que veu la batalla perdu-
da, vostè allà, ‘erre que erre’!
-Sí, sí, jo faig de formiga, però fi xa’t, quan les cases les 
feien de fang, les formigues la podien ensorrar; avui que 
són fetes amb ferro i formigó... s’hi poden passejar, però 
no hi poden fer massa res... això, sí, emprenyem asse-
nyalant les contradiccions!

Agnès Cabezas Horno

Aquesta entrevista va ser realitzada a principis d’abril del 2007 en mo-
tiu de la distinció que va rebre com a Fill Adoptiu de Salt
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Després de tot el que s’ha escrit en aquest suplement de la Farga, dedicat a la memòria 
del Saltenc, Fill Adoptiu de la Vila i coordinador de la nostra revista, Ramon Torramadé, 

no queda més que expressar l’agraïment per part del Consell de Redacció a totes les 
persones i/o entitats que, d’una manera o altra, han volgut deixar constància del seu 

afecte i ressaltar la personalitat, amb els seus defectes i virtuts, d’un ciutadà del món i 
especialment de la seva terra, Catalunya.

El Consell de Redacció


